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A oferta especial do curso de Pedagogia terá duração de dois semestres, com um total 
de 1326 horas, com 19 disciplinas que foram selecionadas do currículo do curso regular (curso 
de Pedagogia – Modalidade a Distância) que tem uma carga total de 3.840 horas distribuídas 
em oito semestres letivos. A partir da análise do currículo do Programa Especial de 
Capacitação em Serviço destinado aos Docentes da Educação Infantil e Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental, foram selecionadas as disciplinas elencadas a seguir: 

 
1º módulo (1º semestre) 

DISCIPLINA CH 

Introdução à Educação a Distância 34 
Fundamentos Históricos da Educação no Brasil 102 
Fundamentos Filosóficos da Educação 102 
Antropologia, Cultura e Educação 102 
Sociologia da Educação: Olhares para a Escola de Hoje 102 
Psicologia da Educação e os Processos de Aprendizagem e Desenvolvimento 68 
Didática: Processos de Trabalho em Sala de Aula 68 
Gestão Educacional 102 
Política Educacional Brasileira 68 
Total  748 horas  

 
2º módulo (2º semestre) 

DISCIPLINA CH 

Língua Brasileira de Sinais 68 
Práticas Pedagógicas e Alfabetização 68 
Trabalho com a Escrita no Ensino Fundamental 68 
Educação Matemática e Operações Fundamentais 68 
História e Metodologia das Ciências 68 
Geografia: Metodologia do Ensino 34 
História: Metodologia do Ensino 68 
Estágio Supervisionado: Gestão 68 
Estágio Supervisionado – Alfabetização e Linguagem 68 
Estágio Supervisionado II – Matemática 68 
Total  578 horas  
 

 
 

 
EMENTAS E OBJETIVOS DE DISCIPLINAS 

 
 
Introdução à Educação a Distância: 
Ementa:  Definições e características da modalidade de educação a distância. Orientações 
para o estudo na modalidade a distância. Utilização da plataforma de aprendizagem. 
Objetivos: Apresentar os fundamentos teóricos da modalidade de educação a distância. 
Capacitar os alunos para utilização da plataforma de aprendizagem. 
Programa:  

1. Políticas públicas para o ensino superior a distância e a legislação educacional vigente; 
2. O sistema Universidade Aberta do Brasil: democratização e interiorização do ensino 

superior; 
3. Os cursos superiores a distância e o sistema de tutoria; 
4. As novas tecnologias de informação e comunicação e o sistema de gerenciamento de 

cursos moodle; 
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5. Avaliação da aprendizagem em cursos superiorres a distância e o sistema de 
gerenciamento moodle; 

6. Tecnologias da informação e comunicação na EAD: reconstrução do conhecimento e da 
sociedade. 

Referências: 
COSTA, M. L. F. (Org.). Introdução a educação a distância . Maringá: Eduem, 2009. 
(Formação de Professores EAD). 
COSTA, M. L. F.; ALTOÉ, A; TERUYA, T. K. (Org.). Educação e novas tecnologias . Maringá: 
Eduem, 2005. (Formação de Professores-EAD; n.16). 
FARIA, Eliane Turk (Org.). Educação Presencial e Virtual: espaços essenciais na escola e na 
empresa. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2006. 
GRINSPUN, Mirian P. S. Z. (Org.). Educação Tecnológica: desafios e perspectivas. São 
Paulo, Cortez, 1999, p. 183-226. 
MORAES, Raquel de Almeida. Educação a Distância: Aspectos históricos e filosóficos. In: 
FIORENTINI, L. M. R. e MORAES, R. de A. (Org.). Linguagens e Interatividade na Educação 
a Distância. Rio de Janeiro, DP&A, 2003, p. 111-132. 
PRETTO, Nelson de Luca. Desafios para a Educação na Era da Informação: o presencial, a 
distância, as mesmas tecnologias de sempre. IN: BARRETO, Raquel Goulart (Org.). 
Tecnologias Educacionais e educação a distância: avaliando políticas e práticas. Rio de 
Janeiro, Quartet, 2001. p. 10-28. 
SOARES, Suely Galli (Org.). Cultura do Desafio: gestão de tecnologias de informação e 
comunicação no ensino superior. Campinas-SP, Alinea, 2006. 
TEDESCO, Juan Carlos (Org.). Educação e Novas Tecnologias. Trad. De Cláudia Berliner, 
Silvana Cobucci Leite. São Paulo, Cortez/Buenos Aires: Instituto Internacional Internacional de 
Planeamiento de La Educacion. Brasilia: Unesco, 2004. 
 
 
Fundamentos Históricos da Educação no Brasil 
Ementa: História da Educação no Brasil: a construção do campo disciplinar, os métodos, os 
objetos e os recortes temáticos priorizados pela historiografia da área. 
Objetivos: Reconhecer as características do Projeto Educacional da Modernidade no Brasil. 
Identificar como os intelectuais brasileiros reconfiguram os paradigmas educacionais da 
Modernidade. Conhecer as tendências contemporâneas que conformam as novas propostas 
para a educação. Investigar a construção do campo disciplinar da História da Educação no 
Brasil. 
Programa: 

1. A história da educação no Brasil – a trajetória de um campo de ensino e de pesquisa; 
2. A educação no Brasil colonial (1549-1759); 
3. A educação brasileira: na metade do século XVIII. (1759-1822);  
4. O método pedagógico de Lancaster e a instituição do Estado Nacional Brasileiro; 
5. As bases da construção do sistema educacional durante o Segundo Reinado (1850-

1889); 
6. O Projeto de educação da modernidade e a constituição da identidade da Nação 

Brasileira na Primeira República (1889-1930); 
7. Os ideais da escola nova e o movimento dos pioneiros de 1932; 
8. O projeto de educação e o movimento político-cultural de 1964; 
9. O projeto de educação e a redemocratização da nacional: em destaque o Paraná de 

1980; 
10. História da educação: construindo a escola cidadã no Paraná de1990. 

Referências: 
CATANI, Afrânio M. O ensino superior no Brasil: perspectivas. In: KUPSTAS, Márcia (Org.). 
Educação em debate . São Paulo: Moderna, 1998. p. 121-141. 
CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil . Rio de Janeiro: Cortez; 
2001. 
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FAUSTO, Boris. Expansão do café e política cafeeira. In: FAUSTO, Boris (Org.). História da 
civilização brasileira . São Paulo: Difel, 1977. v. 1, t. 3. 
LOPES, Eliane M.; GALVÃO, Ana Maria O. História da educação . Rio de Janeiro: DP&A, 
2001.  
MACHADO, Maria Cristina Gomes. Rui Barbosa : pensamento e ação: uma análise do projeto 
modernizador para a sociedade brasileira com base na questão educacional. Campinas, SP: 
Autores Associados; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2002. 
MOACYR, P. A instrução e as províncias : subsídios para a História da Educação no Brasil. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1939. v. 1, v. 2. 
NEVES, Fátima Maria. A O Método Lancasteriano e projeto de formação discip linar do 
povo (São Paulo – 1808 – 1889) . 293f. Tese (Doutorado em História)-Universidade Estadual 
Paulista, Assis, 2003. 
NEVES, F. M.; RODRIGUES, E.; ROSSI, E. R. (Org.). Fundamentos Históricos da Educação 
no Brasil . 2. ed. Maringá: Eduem, 2005.(Formação de Professores-EAD). 
PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo . São Paulo: Brasiliense. 1942. 
RODRIGUES, Elaine. A invenção da democracia no Paraná. 1983 a 1987 . Assis, 2002. 273f. 
Tese (Doutorado em História)-Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, 
Assis, 2002. 
ROSSI, Ednéia Regina. Insuladas Tribos : a escola primária e a forma de socialização escolar: 
São Paulo (1912-1920). 2003. Tese (Doutorado)-Unesp, Assis, 2003. 
SCHELBAUER, Analete Regina. Idéias que não se realizam : o debate sobre a educação do 
povo no Brasil de 1870 a 1914. Maringá: Eduem, 1998.  
 

.../ 
Fundamentos Filosóficos da Educação Infantil 
Ementa: Abordagem das concepções filosóficas da infância. 
Objetivos: Estudar as diferentes concepções filosóficas do conceito de infância. 
Programa: 

1. Infância e educação infantil: do renascimento à modernidade; 
2. Infância e educação nas obras de Erasmo de Roterdã e Norbert Elias; 
3. Infância e Educação na obra de Montaigne; 
4. Infância e educação na reforma protestante: as contribuições de Martinho Lutero; 
5. Infância e Educação na obra de Comenius; 
6. Infância e Educação na obra de Rousseau; 
7. Infância e Educação: A pedagogia de Kant; 
8. Infância e educação na obra de Pestalozzi: cartas sobre educação infantil; 
9. Infância e Educação na obra de Friedrich Froebel; 
10. Infância e Educação na obra de Freinet. 

Referências: 
ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia . São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
ALTMANN, Walter. Lutero e Libertação,  São Paulo: Ed. Ática. 1994. 
ARCE, A. , (2002a). A pedagogia na “era das revoluções” : uma análise do pensamento de 
Pestalozzi e Froebel.  Campinas: Autores Associados. 
____, Friedrich Froebel:  o pedagogo dos jardins de infância.  Petrópolis: Vozes, 2002b. 
ARIÈS, P. História social da criança e da família . 2. ed. Rio de Janeiro: Livros técnicos e 
Científicos, 1981.  
ARIÈS, P. História social da criança e da família . 2ed. Rio de Janeiro: LTC S/A, 1981. 
BASTOS, M. H. C. Jardim de crianças: o pioneirismo do Dr. Menezes Vieira (1875-1887). In: 
MONARCHA, C. (Org.). Educação da infância brasileira 1875-1983 .  Campinas: Autores 
Associados / São Paulo: FAPESP, 2001, p. 31-80. 
BAZILIO, L. C. Infância tutelada e educação : história, política e legislação. Rio de Janeiro: 
Ravil, !998.  
BENJAMIN, W. Infância em Berlim por volta de 1900. In: ______. Obras Escolhidas II . 3. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1993.  
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______.Reflexões : a criança, o brinquedo e a educação. 4. ed. São Paulo: Summus, 1984.  
BOTO, C. O desencantamento da criança: entre a Renascença e o século das luzes. In: 
FREITAS, M. C.; KUHLMANN JÙNIOR. M. (Org.). Os intelectuais na história da infância . 
São Paulo: Cortez, 2002. . 
CAMBI. F. História da Pedagogia . São Paulo. Unesp. 1999. 
CERISARA, Ana Beatriz. Rousseau : a educação na infância. São Paulo: Scipione, 1990. 
COLL, C. S. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento . Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994. 
DUARTE, N. As pedagogias do “aprender a aprender” e algumas ilusões da assim chamada 
sociedade do conhecimento. Revista Brasileira de Educação , n.18, set./dez., 2001, p. 1-8. 
EBY, F. História da Educação Moderna . Porto Alegre, Ed Globo, 1976. 
FARIA A. L. G., DEMARTINI, Z.F & PRADO, P. (Org.). Por uma cultura da infância:  
metodologias de pesquisa em Ed. Infantil. Campinas, SP: Autores Associados, 2002. 
FREITAS, M. C.; KUHLMANN JÚNIOR, M. (Org.). Os intelectuais na história da infância . 
São Paulo: Cortez, 2002.  
GILES, T. R. História da educação.  São Paulo: Epu, 1987.  
http://revistaescola.abril.com.br  (pesquisar por Freinet no site da Revista) 
http://www.abdeppfreinet.com.br/ 
HUBERT, R. História da Pedagogia . São Paulo, Ed. Nacional, 1967. 
JAUME, Carbonell. Pedagogias do século XX . Porto Alegre: Artmed, 2003.  
KREIMENDAHL, L. (Org.). Filósofos do século XVIII . São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 
2004. 
KUHLMANN JÚNIOR, M. Infância e educação infantil : uma abordagem histórica. Porto 
Alegre: Mediação, 1998.  
LUZURIAGA, L. História da educação e da pedagogia . São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2001. 
MANACORDA, M. A. História da educação : da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: 
Cortez, 1996.  
MARTINHO. L. Educação e reforma . São Leopoldo. Sinodal. 2000. 
MATOS, O. Filosofia: polifonia da razão . São Paulo: Scipione, 1997. 
MONTAIGNE, M. Ensaios . São Paulo: 1984. (Coleção Os Pensadores). 
MORENTE, G. M. Fundamentos de filosofia : lições preliminares. São Paulo: Mestre Jou, 
1979.  
NARODOWSKI, M. Infância e poder: a conformação da pedagogia moderna. 1983. Tese 
(Doutorado)-Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 
1993.  
OLIVEIRA, Z. R. Educação infantil : fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 
OLIVEIRA, M. S. (Org.). Fundamentos filosóficos da educação infantil . 2.ed. Maringá: 
Eduem, 2009.(Formação de Professores-EAD). 
PAIVA, Wilson Alves de. A formação do homem no Emílio de Rousseau. Educação e 
Pesquisa , v.33, n.2, São Paulo, maio/ago. 2007. 
PALMER, J. A. 50 Grandes educadores : de Confúcio a Dewey. São Paulo: Contexto, 2005.  
POSTMAN N. O desaparecimento da infância . Trad. Suzana Menescal de A. Carvalho e 
José Laurenio de Melo. Rio de Janeiro: Grafhia, 1999. 
PRIORE, M.D. História das crianças no Brasil.  São Paulo: Contexto 1999. 
REDIN, E. & REDIN, M. & MÜLLER (Org.). Infâncias : cidades e escolas amigas da criança. 
Porto Alegre: Mediação, 2007.  
ROSSETTI-FERREIRA, C., MELLO, A. M., VITORIA, T., GOSUEN, A. CHAGURI, A. C. Os 
Fazeres na Educação Infantil . São Paulo: Cortez, 2003. 
SAHD, Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva. A noção de liberdade no Emílio de Rousseau. 
Trans/Form/Ação , v.28, n.1, Marília, 2005. 
SILVA, S. A. I. Filosofia moderna : uma introdução. São Paulo: Educ, 1992.  
STAROBINSKI, Jean. Jean-Jacques Rousseau : a transparência e o obstáculo. Tradução: 
Maria Lúcia Machado. São Paulo. Cia. Das Letras,1991  
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STRATHERN, P. Kant em 90 minutos . Rio de Janeiro: J. Zahar, 1997. Filosofia em 90 
minutos. 
 
 
Antropologia, Cultura e Educação 
Ementa: A Educação como parte de um processo de reprodução sócio-cultural. A interface 
entre Antropologia e Educação para uma compreensão da riqueza e respeito à diversidade 
sócio-cultural. 
Objetivos: Possibilitar a compreensão da educação como um processo sócio-cultural que está 
para além dos limites da educação formal. Fomentar a compreensão da riqueza da diversidade 
sócio-cultural. 
Programa: 

1. Abordagens antropológicas sobre família e parentesco; 
2. Antropologia urbana; 
3. Antropologia, história e imagem; 
4. Educação e arte na perspectiva antropológica; 
5. Diversidade cultural pela via da religião; 
6. Diversidade cultural pela via da comida; 
7. Antropologia e política; 
8. Antropologia do gênero na educação. 

Referências: 
ASSIS, V. S. (Org.). Antropologia, cultura e educação . 2. ed. Maringá: Eduem, 
2009.(Formação de Professores-EAD). 
BEAUD, Stéphane e WEBER, Florence. Guia para a pesquisa de campo . Petrópolis: Vozes. 
2007. 
FONSECA, Claudia e BRITES, Jurema (Org.). Etnografias da participação .  Santa Cruz do 
Sul: Edunisc. 2006. 
GRUPIONI, Luis D. B., VIDAL, Lux e FISCHMANN, Roseli. (Org.). Povos indígenas e 
tolerância . São Paulo: Edusp. 2001. 
NOVAES, Adalto (Org.). A outra margem do ocidente . São Paulo: Cia das Letras. 1999. 
OLIVEIRA, Marilda O. de. (Org.). Arte, educação e cultura . Santa Maria: UFSM. 2007.  
PASSETTI, Dorothea V. Lévi-Strauss, antropologia e arte . São Paulo: Educ/Edusp. 2008. 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem . São Paulo: Cosac & 
Naify. 2002. 
 
 
Sociologia da Educação: Olhares para a Escola de Ho je 
Ementa: O mundo contemporâneo e a globalização. A educação e o trabalho na sociedade do 
conhecimento. 
Objetivos: Analisar as questões sociais que envolvem o homem, a sociedade e a educação na 
sociedade do conhecimento. Fornecer subsídios teóricos para o entendimento das tendências 
sociais e educacionais na nova ordem mundial. 
Programa: 

1. O debate sociológico atual e as transformações na sociedade capitalista; 
2. Implicações da globalização e das políticas  neoliberais na educação; 
3. Considerações sobre o trabalho como categoria explicativa do fenômeno educativo; 
4. O trabalho docente na sociedade do conhecimento; 
5. As funções sociais da escola na atualidade; 
6. Construção do Sujeito na era tecnológica; 
7. Escola, ideologia e indústria cultural; 
8. Sociologia da Educação: Educação e novas formas de sociabilidade; 
9. Educação para a inclusão: limites e possibilidades; 
10. Violência na escola: Implicações Sociológicas na atualidade; 
11. Fracasso escolar: Uma visão sociológica; 
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12. Novas demandas educacionais na contemporaneidade.  
Referências: 
ANDERSON, Perry. O balanço do neoliberalismo. In: Sader, Emir; Gentili, Pablo (Org.). Pós-
neoliberalimso : as políticas sociais e o Estado. Rio de Janeiro, Paz e Terra., 1995.   
DEMO,  Pe dro .  De sa f i os  m od er no s  da  ed uc aç ão .  Pe t r óp o l i s :  Vo zes ,  
2 00 2 .  
DRUCKER, Peter. Sociedade pós-moderna . 7. ed. São Paulo: Pioneira, 1998. 
FALCO, A. M. C. (Org.). Sociologia da educação : olhares para a escola de hoje. 2.ed. 
Maringá: Eduem, 2009. (Formação de Professores-EAD). 
FERNANDES, F. Educação e Sociedade no Brasil . São Paulo: Dominus, 1966.  
FRIGOTTO, G. Capital Humano e Sociedade do conhecimento: concepção neoconservadora 
de qualidade na educação. Contexto & Educação , Ijuí, RS., Unijuí, nº34, abr/jun, 1994, p.7-28. 
GUARESCHI, P. Sociologia crítica : alternativas de mudanças. 33ª. ed. Porto Alegre: Mundo 
Jovem, 1994. 
IANNI, Octávio. Teorias da globalização . Rio de Janeiro.  Ed. Civilização Brasileira, 1996.   
LIPOVETSKY, G. A era do vazio. Barueri, São Paulo: Manole, 2005. 
LOMBARDI, José Claudinei (Org.). Globalização, pós-modernidade e educação : História, 
Filosofia e Temas transversais. São Paulo. Ed. Autores Associados, 2001.  
STUART MILL. Ensaio sobre a liberdade . Lisboa: Arcádia, 1973. 
 
 
Psicologia da Educação e os Processos de Aprendizag em e de Desenvolvimento 
Ementa: Conceitos e princípios fundamentais de diversas teorias do desenvolvimento e da 
aprendizagem. As teorias de aprendizagem no processo educativo escolar. 
Objetivos: Conhecer os princípios e fundamentos das teorias do desenvolvimento e da 
aprendizagem. Analisar o processo educativo escolar a partir das teorias do desenvolvimento e 
da aprendizagem. 
Programa: 
1. Os processos de aprendizagem e desenvolvimento: abordagem histórico cultural. 

1.1 - Principais conceitos; 
1.2 - As relações entre aprendizagem e desenvolvimento; 
1.3 - O papel do professor e da escola. 

2. Os processos de aprendizagem e desenvolvimento: abordagem comportamental. 
2.1 – Principais conceitos; 
2.2 – As relações entre aprendizagem e desenvolvimento; 
2.3 – O papel do professor e da escola. 

3. Os processos de aprendizagem e desenvolvimento: abordagem humanista.  
3.1- Principais conceitos; 
3.2 – As relações entre aprendizagem e desenvolvimento; 
3.3 – O papel do professor e da escola.  

4. Dificuldades de aprendizagem.  
 
 
Didática: Processos de Trabalho em Sala de Aula 
Ementa: Fundamentos históricos e filosóficos da didática. Teorias de ensino-aprendizagem. 
Planejamento da ação docente. Avaliação da aprendizagem. 
Objetivos: Compreender a educação no conjunto das relações sociais. Analisar a didática 
tomando como parâmetro a realidade social contemporânea. 
Programa: 

1. Fundamentos históricos e filosóficos da didática; 
2. Processo tradicional, processo escolanovista, processo tecnicista, processo construtivista, 

processo sócio-libertador, processo histórico-cultural e processo multicultural; 
3. Projeto de trabalho docente e discente; 
4. A avaliação no processo de ensino e de aprendizagem. 
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Referências: 
ALTOÉ, Anair; GASPARIN, João Luiz; NEGRÃO, Maria Tampellin Ferreira; TERUYA, Teresa 
Kasuko (Org.). Didática : processos de trabalho em sala de aula. 2. ed. Maringá: Eduem, 2010. 
(Coleção Formação de Professores – EAD, n. 14). 
CORDEIRO, Jaime. Didática . São Paulo: Contexto, 2007. 
FAZENDA, Ivani C. Arantes (Org.). Didática e Interdisciplinaridade . Campinas: Papirus, 
2008. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia : saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 2008. 
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica . Campinas: Autores 
Associados, 2003. 
HAYDT, Regina Célia C. Curso de didática geral . São Paulo: Ática, 2007. 
SAINT-ONGE, Michel. O ensino na escola : o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2001. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Didática : o ensino e suas relações. Campinas: Papirus, 
2003. 
 
 
Gestão Educacional 
Ementa: Gestão de sistemas de ensino, em consonância com as diretrizes e políticas públicas 
para a educação no Brasil.  
Objetivos: Propiciar estudos acerca dos fundamentos da gestão e do papel do pedagogo no 
processo de organização e orientação dos espaços educativos, com base na legislação e na 
política educacional brasileira. 
Programa: 
1. Política e planejamento educacional no contexto da mundialização do capital; 
2. Políticas públicas para a Educação Básica; 
3. Bases legais da gestão educacional, da gestão escolar e da gestão democrática; 
4. A gestão dos sistemas públicos de ensino; 
5. O pedagogo gestor na educação básica. 
Referências: 
ANTUNES, Ricardo; ALVES, Giovani. As mutações no mundo do trabalho na era da 
mundialização do capital. Educação & Sociedade , Campinas, SP, v. 25 n. 87, p. 335-351, 
maio/ago. 2004. 
BITTAR, Mariluce; OLIVEIRA, João Ferreira de (Org.). Gestão e políticas da educação . Rio 
de Janeiro: DP&A, 2004. 
BRASIL. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 . Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura. Brasília: MEC, 2006. 
LIMA, Antonio Bosco (Org.). Estado, políticas educacionais e gestão compartilha da. São 
Paulo: Xamã, 2004. 
LUCE, Maria Beatriz; MEDEIROS, Isabel Letícia Pedroso (Org.). Gestão escolar 
democrática : concepções e vivências. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. 
OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro (Org.). Gestão educacional : novos olhares, novas 
abordagens. Petrópolis: Vozes, 2005. 
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; Toschi, Mirza Seabra. In: ____. 
Educação escolar : políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003. p. 315-351. 
PARANÁ. Secretaria de Estado e Educação. EDITAL Nº 10/2007 – GS/SEED - normas relativas 
à realização do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Professor 
Pedagogo, do Quadro Próprio do Magistério, atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio. Curitiba: SEED, 2007. 
VIEIRA, Sofia; ALBUQUERQUE, Maria Gláucia Menezes. Política e planejamento 
educacional . 2. Ed. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 2001. p. 19-42. 
 

 
Política Educacional Brasileira 
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Ementa: As políticas públicas para a educação no Brasil e sua relação com as transformações 
históricas. 
Objetivos:  Discutir o conceito Marxista de Estado. Conhecer as visões liberal e neoliberal de 
Estado. Analisar as políticas da educação no contexto das políticas públicas do País, 
considerando as questões nacionais e internacionais. 
Programa: 

1 O Estado 
1.1 - Conceito Marxista de Estado;  

1.1.1 - As visões de Marx, Lênin, Gramsci e Bourdieu;  
1.2 - Conceito Liberal de Estado;  

1.2.1 - As visões liberal e neoliberal de Estado.  
2 - Políticas Públicas 

2.1 - As Políticas Públicas, seus fundamentos e um método de análise ; 
2.2 - Um “raio-X” sobre do Banco Mundial: fundação, composição acionária e gestão 

ou “sobre batatas quentes, as garras do gato e os países centrais”.  
3 - Políticas De Educação: 

3.1 -   No período colonial;  
3.2 -   No Império; 
3.3 -   Algumas Memórias de Educação no Império;  
3.4 -   Na República Velha; 
3.5 -   A Revolução de 1930 e suas implicações para a Educação;   
3.6 -   Uma Síntese sobre as LDB´s: nº 4.024/61; 5.540/68; 5.692/71 e  
          9.394/96;  
3.7 -   Educação Fundamental;  
3.8 -   Ensino Médio; 
3. 9 -  Educação Superior;  
3.10 - Educação Profissional; 
3.11 - Formação de Professores;  
3.12 - Políticas de inclusão;  
3.13 - Educação Indígena;  
3 14 - O Movimento Afro-brasileiro e a política de cotas;  
3.15 - A Educação a Distância;  
 

Referências: 
AZEVEDO, M. L. N. (Org.). Política Educacional Brasileira.  Maringá: Eduem, 2005. (Coleção 
Formação de Professores-EAD; n. 13). 
BOBBIO, N. et all. Dicionário de Política . Brasília: UnB, 1992. 
BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia . Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. 
______. Razões práticas : sobre a teoria da ação. Trad. CORRÊA, Mariza. 5. ed. Campinas: 
Papirus, 1997. 
______. Escritos de educação . Petrópolis, Vozes, 1998. 
CHESNAIS, F. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 
DE THOMASI, L.; WARDE, Mirian J.; HADDAD, Sérgio. O Banco Mundial e as políticas 
educacionais . São Paulo: Cortez, 1996. 
KRAWCZIKY, Nora; CAMPOS, Maria Malta; HADDAD, Sérgio. (Org.). O Cenário Latino-
Americano no Limiar do Século XXI : Reformas em debate. Campinas: Autores Associados, 
2000. (Coleção Educação Contemporânea). 
 
 
Práticas Pedagógicas e Alfabetização 
Ementa: Constituição histórica das práticas pedagógicas e as diferentes concepções de ensino 
e aprendizagem de leitura e escrita, focalizando o processo de alfabetização. 
Objetivos: Compreender a constituição histórica das práticas pedagógicas e as diferentes 
concepções de ensino e aprendizagem de leitura e escrita, focalizando o processo de 
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alfabetização na escola brasileira. Analisar e elaborar propostas para o ensino e aprendizagem 
da leitura e escrita. 
Programa: 

1. Apontamentos sobre a história da alfabetização; 
2. Formação e atuação do professor alfabetizador; 
3. Alfabetização, letramento e educação infantil; 
4. Em lugar da mecanização e da improdutividade: contribuições de Freinet para a 

alfabetização; 
5. Imagens e narrativas no percurso de alfabetização de jovens, adultos e idosos; 
6. A apropriação da linguagem matemática nos primeiros anos de escolarização; 
7. Diversidade Cultural, alfabetização e letramento; 
8. Práticas pedagógicas de alfabetização e letramento na escola. 
Referências: 
ALVES, Nilda (Org.); GARCIA, Regina Leite (Org.). O sentido da escola . Rio de Janeiro: 
Mauad, 2008. 
CANÁRIO, Rui A. A escola tem futuro? : das promessas às incertezas. Porto Alegre: Artmed, 
2006. 
CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura infantil : teoria e prática. São Paulo: Ática, 
1995. 
FAUSTINO, Rosangela Célia; LUCAS, Maria Angélica Olivo Francisco; SCHELBAUER, 
Analete Regina (Org.). Práticas pedagógicas, alfabetização e letramento. Maringá, Eduem, 
2010. (Coleção Formação de Professores-EAD n. 43). 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia : saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 2008. 
PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício de professor : profissionalização e 
razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Pedagogia e pedagogos : caminhos e perspectivas. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
PIMENTA, Selma Garrido. Saberes pedagógicos e atividade docente . São Paulo: Cortez, 
2008. 

 
 
O Trabalho com a Escrita no Ensino Fundamental 
Ementa: A produção de textos nas diferentes modalidades textuais e discursivas. 
Objetivos: Compreender os procedimentos de produção de textos em língua materna. 
Programa: 

1. Texto, discurso e gênero; 
2. A produção de texto na escola; 

2.1 Concepções de escrita; 
2.2 Avaliação de textos; 

3 Análise lingüística: uso-reflexão-uso da língua.  
 
Referências 
BARBOSA, Jaqueline Peixoto.  Receita . São Paulo: FTD, 2003. (Coleção paradidática 
trabalhando com gêneros do discurso). 
____. Fábulas . São Paulo: FTD, 2003. (Coleção paradidática trabalhando com gêneros do 
discurso). 
DIONISIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. Gêneros textuais e ensino . RJ: 
Lucerna, 2002. 
POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola . Campinas; SP: Mercado das 
Letras, 1997. 

 
 

Estágio Supervisionado I - Alfabetização e Linguage m 
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Ementa: Atividades de docência, na área de alfabetização e linguagem, em instituições 
escolares. 
Objetivos:  Realizar atividades pedagógicas supervisionadas, na área de alfabetização e 
linguagem, em instituições escolares que ofertam educação infantil e series iniciais do ensino 
fundamental. 
Programa: 

1. Estágio de observação de aulas de língua portuguesa em escolas do ensino  
fundamental; 

2. Elaboração de projeto pedagógico e planos de aula de leitura e/ou produção textual 
e/ou gramática, na perspectiva da linguagem como forma de atuação social; 

3. Estágio de regência de aulas de leitura e/ou produção textual e/ou gramática. 
Referências: 
ANTUNES, Irandé. Aula de português : encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial, 
2003. 
BARBOSA, Jaqueline Peixoto. Carta de solicitação e carta de reclamação . São Paulo: FTD, 
2005. (Coleção trabalhando com os gêneros do discurso: argumentar). 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais : primeiro 
e segundo ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 2000. 
GAGLIARDI, Eliana; AMARAL, Heloisa. Conto de fadas . São Paulo: FTD, 2001. (Coleção 
trabalhando com os gêneros do discurso: narrar). 
MENEGASSI, R. J.; SANTOS, A. R.; RITTER, L. C. B. (Org.). Escrita e ensino . Maringá: 
Eduem, 2010.(Formação de Professores-EAD; n.42). 
 
 
Educação Matemática e as Operações Fundamentais 
Ementa: Principais tendências da prática na educação matemática escolar. Os números como 
fonte do pensamento matemático. Os conjuntos dos números naturais e racionais não 
negativos. 
Objetivos: Conhecer as principais tendências da prática pedagógica na educação matemática 
escolar. Estudar o desenvolvimento e a evolução do conceito de números ao longo da história. 
Conhecer os diversos significados, os algoritmos e metodologias de trabalho das quatro 
operações fundamentais nos conjuntos dos números naturais e racionais não negativos. 
Refletir sobre as atividades didáticas.  Organizar atividades didáticas para o ensino de 
matemática nos dois primeiros ciclos do ensino fundamental. 
Programa: 

1. Introdução à Educação Matemática. 
2. Tendências no ensino de Matemática nas séries iniciais. 
3. O ensino de Matemática e as novas tecnologias. 
4. Os números naturais:  

4.1 Números e notações numéricas, 
4.2 Principais sistemas de numeração decimal e não decimal e sua evolução 

histórica. 
5. Significados, algoritmos e propriedades das 4 operações fundamentais 
6. Potenciação e propriedades. 
7. O conjunto dos números racionais. 
8. Frações: Números decimais como caso particular das frações e Porcentagens 
9. Sistema monetário Brasileiro.  
10. Atividades para desenvolver conceitos matemáticos usando materiais concretos, 

sucatas e novas tecnologias. 
 
Referências: 
ANDRADE, D.; NOGUEIRA, C. M. I. Educação matemática e as operações fundamentais . 
Maringá: Eduem, 2005. (Formação de Professores-EAD; n. 21). 
CARAÇA, B. J. Conceitos fundamentais da matemática . Lisboa: Sá da Costa, 1984. 
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GOLBERT, C. S. Matemática para as séries iniciais : sistema décimas de numeração. 2. ed. 
Porto alegre: Mediação, 1999. 
KAMII, C. A criança e o número . 25. ed. Campinas, SP: Papirus, 1998. 
 
 
Estágio Supervisionado II - Matemática 
Ementa: Atividades de docência, na área de matemática, em instituições escolares. 
Objetivos: Realizar atividades pedagógicas supervisionadas, na área de matemática, em 
instituições escolares que ofertam educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. 
Programa: 

1. Estágio de observação de aulas de matemática nas primeiras quatros séries do Ensino 
Fundamental; 

2. Elaboração de planos de aula e projeto de regência; 
3. Estágio de regência de aulas na área de matemática. 

Referências: 
DOMINGUES, A. M. S. Metodologia do ensino da matemática para séries ini ciais do 1º 
grau . Campo Grande: UFMS/Imprensa Universitária, 1985. 
FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A. Por trás da porta, que matemática acontece ? Campinas, 
CEMPEM, 2001. 
MIGUEL, A; MIORIM, M. A. Ensino de matemática . São Paulo: Atual, 1986. 
NUNES, T.; BRYANT, P. Crianças, fazendo matemática . Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 
SMOLE, K. S. et al. Brincadeiras infantis nas aulas de matemática . Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000. 
____. Figuras e formas . Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
____. Resolução de problemas . Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
STAREPRAVO, A. R. O jogo e a matemática no ensino fundamental – série s iniciais . 
Curitiba: Renascer, 1999. 
TOLEDO, Marília. Didática de matemática : como dois e dois: a construção da matemática. 
São Paulo: FTD, 1997. 
 
 
 
História e Metodologia da Ciência 
Ementa: Construção histórica das ciências naturais: da ciência primitiva à ciência 
contemporânea. A Terra e o Universo. Origem e evolução dos seres vivos. 
Objetivos: Refletir sobre as mudanças das ciências naturais ao longo da história humana. 
Compreender os métodos de investigação e indagação nas ciências. Entender as 
características do Universo e sua formação. Discutir a origem das espécies no planeta e a 
teoria evolutiva das mesmas. 
Programa: 

1. Alfabetização e nomenclatura científica; 
2. Ciência, tecnologia e sociedade; 
3. História da ciência; 

3.1 O nascimento da ciência. Ciência primitiva e antiga; 
3.2 Idade média. O conhecimento que vem de Deus; 
3.3 Ciências modernas e contemporâneas: desenhando a regularidade da natureza; 
3.4 A química e algumas de suas realizações; 
3.5 Sobre as partículas elementares: a ciência moderna e contemporânea na escola. 

4. Terra e universo. Origem e evolução dos seres vivos; 
4.1 O modelo de um universo em expansão e suas críticas; 
4.2 Origem da vida; 
4.3 Sobre girafas, mariposas, corporativismo científico e anacronismos didáticos. 

Referências: 
DAMPLER, W. C. História da ciência. 2. ed. Editora Ibrasa, 1986. 
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FALCO, J. R. P.; RODRIGUES, M. A. (Org.). História e Metodologia da Ciência . Maringá: 
Eduem, 2005. (Formação de Professores-EAD; n.30). 
GASPAR, A. Experiências de ciências para o ensino fundamental.  1.ed. Editora Ática, 
2003. 
ZIMMER, C. O livro de ouro da evolução. 1.ed. Ediouro, 2004. 
PINTO, E. B. Astronomia: uma visão geral do universo. 1.ed. São Paulo: Editora Edusp, 2000. 
(Coleção Acadêmica). 
 
 
Geografia: Metodologia do Ensino 
Ementa: Aspectos metodológicos do ensino de Geografia e recursos didáticos. 
Objetivos: Apresentar metodologias e recursos para o ensino da Geografia. 
Programa: 

1. A história do pensamento geográfico: objetivos e pressupostos; 
2. A nova geografia: a globalização; 
3. Espaço, natureza e sociedade; 
4. A geografia na escola; 
5. A questão metodológica: fazendo a geografia. 

Referências: 
PASSOS, M. M. dos. Introdução ao estudo de geografia . Maringá: Eduem, 2005. (Formação 
de Professores-EAD; n. 25).  
 
História: Metodologia do Ensino 
Ementa: Aspectos metodológicos do ensino de História e recursos didáticos. 
Objetivos: Apresentar metodologias e recursos para o ensino da História. 
Programa: 

1. Linguagens, fontes e documentos no ensino de História; 
2. A linguagem televisiva na escola; 
3. Jornais e revistas no aprendizado da História; 
4. O espaço urbano enquanto espaço de reflexão histórica; 
5. Habitação social: um tema para debater em sala de aula; 
6. Literatura no ensino da História; 
7. O ensino de História através de pinturas; 
8. Fontes orais e História local. 

Referências: 
AMARO, Hudson Siqueira; RODRIGUES, Isabel Cristina (Org.). História : metodologia do 
ensino. Maringá: Eduem, 2005. (Coleção Formação de Professores – EAD n. 29). 
CARR, E. H. Que é História? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1958. 
FARIA, Maria Alice de Oliveira. O jornal na sala de aula . São Paulo: Contexto, 1994. 
FONSECA, S. G. Didática e prática de ensino de História . Campinas, SP: Papirus,2003. 
GOMBRICH, Ernest. A história da arte . Tad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 1995. 
SILVA, Marcos A. da. História . O prazer em ensino de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 
2003.  
 
 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
Ementa: O processo de aquisição da leitura e escrita da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 
Objetivos: Estudar o processo de aquisição da leitura e escrita da Língua Brasileira de Sinais. 
Apresentar conhecimentos básicos da Língua Brasileira de Sinais. Refletir sobre as propostas 
de inclusão da Língua Brasileira de Sinais nos cursos de licenciatura. 
Programa: 

1.  Aspectos gerais da LIBRAS 
1.1 Características gerais da LIBRAS; 
1.2 Paralelos entre línguas orais e gestuais; 
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1.3 Unidades mínimas gestuais; 
1.4 Classificadores; 
1.5 Expressões faciais e corporais; 
1.6 Alfabeto digital; 
1.7 Identificação Pessoal – pronomes pessoais. 

2 Léxico de categorias semânticas 
2.1 Etiqueta e boas maneiras – saudações cotidianas; 
2.2 Família; 
2.3 Lar – móveis e eletrodomésticos; 
2.4 Objetos; 
2.5 Vestimentas; 
2.6 Cores; 
2.7 Formas; 
2.8 Números e operações aritméticas; 
2.9 Lateralidade e Posições; 
2.10 Tamanhos; 
2.11 Tempo; 
2.12 Estados do tempo – Estações do Ano; 
2.13 Localizações – Pontos Cardeais; 
2.14 Calendário; 
2.15 Datas comemorativas; 
2.16 Meios de transporte; 
2.17 Meios de comunicação; 
2.18 Frutas; 
2.19 Verduras – Legumes; 
2.20 Cereais; 
2.21 Alimentos doces e salgados; 
2.22 Bebidas; 
2.23 Animais domésticos; 
2.24 Animais selvagens; 
2.25 Aves; 
2.26 Insetos; 
2.27 Escola; 
2.28 Esportes; 
2.29 Profissões; 
2.30 Minerais; 
2.31 Natureza; 
2.32 Corpo humano; 
2.33 Sexo; 
2.34 Saúde e higiene; 
2.35 Lugares e serviços públicos; 
2.36 Cidades e Estados Brasileiros; 
2.37 Política; 
2.38 Economia; 
2.39 Deficiências; 
2.40 Atitudes/ sentimentos/ personalidade; 
2.41 Religião e esoterismo. 

3 – Conteúdos específicos de Pedagogia 
3.1 Vocabulário próprio das diferentes licenciaturas. 

 
4 – Verbos 

4.1 Principais verbos utilizados no cotidiano da escola; 
4.2 Verbos pertinentes às categorias semânticas estudadas; 
4.3 Verbos pertinentes aos conteúdos específicos estudados; 
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4.4 Marcação de tempos verbais. 
 

Referências: 
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. LIBRAS em Contexto . Brasília: SEESP, 1998. 
BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais . Brasília: SEESP, 
1997. 
CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira : O Mundo 
do Surdo em Libras. São Paulo, SP: Edusp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004 a. 
v.1. [Sinais da Libras e o universo da educação: e Como avaliar o desenvolvimento da 
competência de leitura de palavras (processos de reconhecimento e decodificação) em 
escolares surdos do Ensino Fundamental ao Médio]. 
CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, V. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue  – Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS (vol. I e II). São Paulo: Edusp, 2001. 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Departamento 
de Educação especial. Falando com as Mãos : LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Curitiba: 
SEED/SUED/DEE, 1998. 
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos – A aquisição da linguagem . Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 
 
 
Estágio Supervisionado VI - Gestão 
Ementa: Estágio acadêmico de gestão educacional em distintos espaços educativos. 
Objetivos: Orientar e supervisionar a prática da gestão educacional, junto a profissionais que 
atuam em diferentes espaços educativos. 
Programa: 

1. Os profissionais da educação e a função social da escola; 
2. Os espaços educativos como lócus de trabalho do pedagogo gestor; 
3. Observação participante em distintos espaços educativos: as atividades próprias do 

pedagogo gestor; 
4. Elaboração e execução de Projeto de estágio supervisionado; 
5. Relatórios de acompanhamento das atividades desenvolvidas; 
6. Produção e apresentação de texto acadêmico. 

Referências: 
LÜCK, Heloísa. Concepções e processos democráticos de gestão educa cional . São Paulo: 
Vozes, 2006. (Série Cadernos de Gestão, v. II). 
NÓVOA, Antonio (Coord.). As organizações escolares em análise . Lisboa; Portugal: 
Publicação Dom Quixote, 1999. 
VEIGA, Ilma Passos de Alencastro (Org.). Projeto político pedagógico da escola : uma 
construção possível. São Paulo: Papirus, 2003. 
VALLEJO, José M. Bautista> Uma escola com projeto próprio . Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Formação continuada e gestão da educação . São Paulo: 
Cortez, 2003. 
PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência . São Paulo: Cortez, 2004. 
 
 
 

REGULAMENTO DO COMPONENTE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERV ISIONADO 
 
 

I - Da Caracterização 
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Art. 1 °°°° O componente Estágio Curricular Supervisionado é parte integrante e obrigatória 
do currículo pleno do Curso de Graduação em Pedagogia na modalidade Educação a Distância 
da Universidade Estadual de Maringá (UEM), doravante denominado Estágio. 

Art. 2º A carga horária das atividades de Estágio deve ser de no mínimo 300 horas, 
correspondentes a 360 h/a, executada prioritariamente em contato direto com as “unidades 
escolares do sistema público de ensino” (Resolução CNE/CP nº 2/2002).  

Parágrafo único. O Estágio é 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: 

I - na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, prioritariamente; 
II - nas disciplinas pedagógicas dos cursos de ensino médio, na modalidade normal; 
III - na educação profissional na área de serviços e de apoio escolar; 
IV - na educação de jovens e adultos; 
V - na participação em atividades da gestão de processos educativos. 

  
II - Da Finalidade 
 

Art. 3 °°°° São finalidades do Estágio: 
I - viabilizar aos estagiários a reflexão teórico/prática para que se consolide a formação 

do professor pedagogo para atuar na educação básica; 
II - oportunizar aos estagiários a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias à atuação do pedagogo; 
III - proporcionar aos estagiários o intercâmbio de informações e experiências concretas 

que os preparem para o exercício da profissão; 
IV - preparar o estagiário para o exercício profissional, levando em conta aspectos 

técnico-científicos, sociais e culturais; 
V - possibilitar aos estagiários a busca de alternativas compatíveis com a realidade 

vivenciada nas escolas; 
VI - oportunizar aos estagiários a vivência real e objetiva junto à educação básica 

considerando a diversidade de contextos em que se apresenta a realidade sócio-cultural e 
física da escola e dos alunos. 
 
III - Da Organização 
 

Art. 4º A responsabilidade pela organização do Estágio do Curso de Graduação em 
Pedagogia na modalidade de Educação a Distância é do Departamento de Fundamentos da 
Educação em conjunto com o Departamento de Letras (Estágio Curricular Supervisionado I), 
Departamento de Matemática (Estágio Curricular Supervisionado II), Departamento de Biologia 
e Departamento de Ciências (Estágio Curricular Supervisionado III), Departamento de 
Geografia (Estágio Curricular Supervisionado IV), Departamento de História (Estágio Curricular 
Supervisionado V), Departamento de Fundamentos da Educação - área de Gestão (Estágio 
Curricular Supervisionado VI), compartilhada com a Pró-Reitoria de Ensino (PEN) e as 
unidades educacionais concedentes.  

Art. 5º A coordenação do Estágio deve ser exercida por um docente lotado no 
Departamento de Fundamentos da Educação.  

Art. 6º  A orientação do Estágio é exercida por docentes dos departamentos que ofertam 
as disciplinas no curso, com a participação do co-orientador (tutor que atua no pólo ao qual o 
aluno está vinculado).  

Art. 7º Fica estabelecida a relação entre a orientação e a carga horária no Estágio, 
conforme a Resolução nº 058/2006-CEP: 

I - o coordenador de Estágio conta com a carga horária de cinco horas/aula semanais; 
II - a carga horária do orientador é de uma hora/aula semanal por Pólo orientado.  
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Art. 8º  A realização do Estágio dar-se-á mediante Termo de Compromisso celebrado 
entre a unidade escolar concedente e a UEM, conforme Resolução nº 027/05-CEP. 

Art. 9º O Estágio é desenvolvido da seguinte forma: 
I - o contato com a administração e com a coordenação ou supervisão da unidade 

escolar dar-se-á por intermédio do co-orientador do pólo em que o aluno estiver vinculado, para 
obter as informações necessárias ao desenvolvimento das atividades do estagiário;  

II - a unidade escolar concedente deve designar um supervisor de Estágio, a partir da 
indicação do orientador e do co-orientador, que possa se responsabilizar pelo 
acompanhamento e execução do plano de atividades do estagiário;  

III - o Estágio é distribuído da seguinte forma: 
 
Estágio Curricular Supervisionado I  - com 68 horas, deve ser desenvolvido na área 

de Alfabetização e Linguagem. 
Estágio Curricular Supervisionado II  - com 68 horas, deve ser desenvolvido nas 

atividades de docência na área da Matemática. 
Estágio Curricular Supervisionado III  - com 36 horas, deve ser desenvolvido nas 

atividades de docência na área de Ciências. 
Estágio Curricular Supervisionado IV -  com carga horária de 60 horas, deve ser 

desenvolvido nas atividades de docência na área de Geografia. 
Estágio Curricular Supervisionado V  - com carga horária de 60 horas, deve ser 

desenvolvido nas atividades de docência na área de História.  
Estágio Curricular Supervisionado VI  - com carga horária de 68 horas, deve ser 

desenvolvido nas atividades de Gestão que possibilitem a reflexão criativa de alternativas para 
o trabalho pedagógico. 
 IV - em cada fase do Estágio o aluno deve desenvolver atividades em sala de aula por 
meio de: 

a) observação do campo de Estágio; 
b) participação e colaboração no exercício de docência; 
c) direção de classe; 
d) realização do plano de Estágio a partir da realidade escolar; 
e) registro das atividades previstas e desenvolvidas; 
f) coordenação e orientação de atividades diversas do cotidiano da escola, como 

seminários, palestras, projetos educacionais;  
g) destaque de possibilidade para atuação em âmbito restrito ao pedagogo/gestor, 
h) elaboração de relatório final de Estágio. 
Art. 10. A jornada total de atividades de Estágio, a ser cumprida pelo estagiário, deve 

ser compatível com o horário de funcionamento da unidade concedente. 
Art. 11. A carga horária total de 360 h/a do Estágio, estabelecida no projeto pedagógico 

do curso, deve ser integralizada até ao final do último período letivo do Curso de Graduação 
em Pedagogia na modalidade Educação a Distância. A partir do terceiro núcleo, o aluno deve 
integralizar as horas de Estágio destinadas a cada núcleo formativo.  

Art. 12. Os alunos com necessidades educacionais especiais têm o direito à 
participação em atividades de Estágio como condição básica para viabilizar a construção de 
práticas educacionais inclusivas. 
 Art. 13. O Estágio proporcionado aos alunos com necessidades educacionais especiais 
deve ser realizado no contexto idêntico aos que atendam aos demais alunos, levando-se em 
conta os seguintes requisitos: 
 I - compatibilização da habilidade da pessoa com necessidades especiais às exigências 
da função; 

II - adaptação de equipamentos, ferramentas, máquinas e locais de Estágio às 
condições das pessoas portadoras de necessidades especiais, fornecendo recursos que visem 
garantir a acessibilidade física e tecnológica e a prestação de assistência que se fizer 
necessária durante o período de Estágio. 
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Art. 14. O aluno deve ser encaminhado à unidade/instituição concedente do Estágio, 
após acordo prévio desta com o orientador e o co-orientador de Estágio da UEM. 
Eventualmente, o aluno pode indicar unidades de ensino/instituições para o cumprimento de 
seu Estágio cujo nome deve ser submetido à aprovação do coordenador de Estágio. 

Art. 15. O aluno pode propor de forma voluntária, a partir do segundo ano, carga horária 
excedente de Estágio desde que a carga horária semanal não exceda a 20 horas/aula. 

 Parágrafo único . A carga horária excedente para o Estágio pode ser proposta pelo 
aluno mais de uma vez no decorrer do curso. 
 
IV - Da Avaliação 
 

Art. 16. O aluno deve apresentar, ao final de cada fase do Estágio, relatório 
circunstanciado com descrição e análise de todas as atividades desenvolvidas em sala-de-
aula. 
 Parágrafo único.  Além do relatório de que trata este artigo, podem ser utilizados, de 
acordo com critérios previamente aprovados pelo departamento responsável, outros 
procedimentos e/ou instrumentos de avaliação. 

Art.17. As notas das avaliações do estagiário de zero a dez são atribuídas pelo 
orientador, pelo tutor do pólo (co-orientador) ao qual o aluno está vinculado e pelo supervisor, 
sendo a nota final deste componente curricular correspondente à média aritmética simples das 
avaliações. 

§ 1º A avaliação deve ser registrada em formulário próprio, com observações a respeito 
do desempenho do aluno no período de desenvolvimento de cada fase do Estágio, observando 
os seguintes aspectos:  

I - desempenho nas atividades teórico-práticas promovidas e/ou solicitadas pelo 
professor orientador; 

II - desempenho nas atividades de docência; 
III - desempenho nas atividades de gestão (pedagógi ca e administrativa); 
IV - apresentação de relatório final, respeitando as normas técnico-científicas 

previamente estabelecidas. 
Art. 18. Tendo em vista as especificidades didático-pedagógicas do Estágio não é 

permitido ao estagiário: 
I - revisão de avaliação;  

 II - realização de avaliação final;  
 III - cursar este componente em regime de dependência. 

 
V - Da Coordenação 
 

Art. 19  - Cabe ao coordenador do Estágio: 
I - providenciar e manter atualizado o cadastro das escolas concedentes que 

potencialmente apresentem condições de atender à programação curricular e didático-
pedagógica do Curso de Graduação em Pedagogia na modalidade de Educação a Distância da 
UEM; 

II - orientar e encaminhar os formulários para os estagiários, para que junto ao co-
orientador providenciem a documentação referente ao Estágio que deve ser enviada à Divisão 
de Estágios da PEN; 

III - encaminhar, junto à secretaria do curso, à Diretoria de Assuntos Acadêmicos os 
editais de notas e faltas de acordo com as informações recebidas do orientador e do co-
orientador de Estágio; 

IV - manter fluxo de informações relativas ao acompanhamento e desenvolvimento do 
Estágio em processo, bem como assegurar a socialização de informações junto à coordenação 
de curso e ao campo de Estágio; 
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V - garantir um processo de avaliação continuada e permanente da atividade de 
Estágio, envolvendo estagiários, orientadores, co-orientadores e professores da unidade 
concedente; 

VI - zelar pelo cumprimento da legislação aplicável ao Estágio. 
 

VI - Da Orientação e da Co-orientação 
 

Art. 20. Cabe ao orientador e ao co-orientador do Estágio: 
I - conhecer as características da escola conveniada, tanto no que diz respeito a 

estrutura física, quanto aos princípios filosóficos e pedagógicos que embasam o trabalho 
escolar; 

II - buscar na realidade escolar a integração necessária para que o licenciando possa 
utilizar e ampliar as habilidades e competências adquiridas no curso de formação, no sentido 
de responder aos desafios da atuação profissional; 

III - elaborar o plano de atividades de Estágio com o professor supervisor da  unidade 
concedente e com o estagiário; 

IV - assegurar o desenvolvimento de estratégias educacionais que atendam aos 
princípios estabelecidos no convênio com a unidade concedente; 

V - garantir o desenvolvimento do Estágio, mediante orientação de atividades didático-
pedagógicas que articulem os conhecimentos científicos e sócio-culturais da formação 
acadêmica com outras atividades de intervenção, nas escolas concedentes; 

VI - orientar o estagiário no desenvolvimento das atividades de Estágio e nas possíveis 
dificuldades que possam ocorrer no desenvolvimento do trabalho; 

VII - orientar o estagiário no planejamento e na execução das atividades de docência e 
de gestão; 

VIII - indicar as fontes de pesquisa e de consulta necessárias à solução das dificuldades 
encontradas; 

IX - manter contatos periódicos com a administração da escola e com o regente de 
classe, na busca do bom desenvolvimento do Estágio, intervindo sempre que necessário; 

X - manter informado o coordenador de Estágio sobre o desenvolvimento das 
atividades; 

XI - apresentar à coordenação do Estágio o relatório de avaliação do estagiário nas 
datas previstas pelo Calendário Acadêmico do Curso de Graduação em Pedagogia na 
modalidade de Educação a Distância da UEM. 

 
 
 

VII - Da Supervisão 
 

Art. 21  - Cabe ao professor supervisor da unidade concedente do Estágio: 
I - receber o estagiário e informá-lo sobre as normas do ambiente de Estágio; 
II - acompanhar e supervisionar as atividades de direção de classe e outras 

desenvolvidas pelo estagiário; 
III - avaliar o rendimento do estagiário durante a realização do Estágio conforme os 

critérios estabelecidos; 
IV - comunicar qualquer ocorrência de anormalidade no Estágio ao co-orientador para 

as providências cabíveis; 
V - cumprir integralmente as normas estabelecidas no regulamento de estágio; 

 
VIII - Do Estagiário 
 

Art. 22. São direitos dos estagiários, além de outros previstos pelo Regimento Geral da 
UEM e pela legislação em vigor: 
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  I - dispor de elementos necessários à execução de suas atividades, dentro das 
possibilidades científicas e técnicas do pólo e da UEM; 
  II - receber orientação necessária para realizar as atividades de Estágio; 

III - obter esclarecimentos sobre os acordos firmados para a realização do seu Estágio; 
IV - apresentar propostas ou sugestões que possam contribuir para o aprimoramento 

das atividades de Estágio; 
V - adotar uma postura reflexiva, investigativa e problematizadora de saberes 

teórico/práticos, integrando suas ações à proposta pedagógica da unidade concedente. 
Art. 23. São deveres dos estagiários, além de outros previstos pelo Regimento Geral da 

UEM e pela legislação em vigor: 
I - participar de reuniões, mantendo efetivo contato com o professor orientador de 

Estágio, a quem, sempre que necessário, deve prestar contas das suas atividades; 
II - executar as tarefas designadas na escola concedente do Estágio, respeitando 

sempre a hierarquia estabelecida, as normas internas e as recomendações; 
III - manter postura profissional, pautando-se pelos princípios éticos da profissão do 

pedagogo; 
IV - manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas, condizentes 

com as atividades a serem desenvolvidas no Estágio; 
V - comunicar e justificar ao professor orientador e/ou professor supervisor de Estágio, 

com antecedência, sua eventual ausência nas atividades de Estágio; 
VI - elaborar e entregar ao professor orientador um relatório final de Estágio, na forma, 

prazo e padrões estabelecidos; 
VII - submeter-se às avaliações previstas no critério de avaliação do Estágio; 
VIII - encaminhar ao coordenador e ao professor orientador ficha de controle ou outro 

documento constando, no mínimo, o número de horas, período de Estágio e descrição das 
atividades desenvolvidas; 

IX - apresentar ao final de cada fase do Estágio um relatório circunstanciado das 
atividades desenvolvidas. 
 
X - Das Disposições Transitórias  
 

Art. 24  - Os casos omissos são resolvidos pelo coordenador de Estágio, pelo professor 
orientador e co-orientador do Estágio. 
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