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"... Sonhar é coisa que não se ensina. O 
sonho brota da profundezas do corpo, como 
a água brota das profundezas da terra. 
Como mestre só posso então lhe dizer uma 
coisa: conte-me os seus sonhos, para que 
sonhemos juntos". 

Rubens Alves 
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1-IDENTIFICAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

HABILITAÇÃO: Licenciatura em Educação Infantil e Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental. 

DURAÇÃO: 	08 semestres letivos 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3100 

DIAS LETIVOS ANUAIS: 200 

N° DE DIAS LETIVOS SEMESTRAIS: 100 

N° DE SEMANAS LETIVAS SEMESTRAIS: 20 
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2 - JUSTIFICATIVA 

A concepção de que a universidade no contexto da sociedade 

contemporânea tem uma função social, e que esta função se refere não 

somente a reprodução mas sobretudo à produção do conhecimento ao 

remeter a constatação da permanente necessidade de questionar, de rever os 

processos e os produtos desse conhecimento a partir de parâmetros 

científicos. "Se o saber produzido se sistematizou. Quem o sistematizou? em 

que lógica se baseia esta sistematização? Qual a finalidade desse saber? 

Atende a quem e a quais interesses? se presta a todos os usos e 

necessidades?" ( Santos, 1994, pag. 02). 

A tentativa de desvelar histórica e contextualmente este quadro de 

referencias, não pode prescindir de considerar que o ser através do processo 

sócio cultural, se produz e transmite conhecimento, buscando um significado 

para si, para o outro e para a realidade na qual está inserido. Em decorrência 

disto é capaz de teorizar. "O homem não teoriza só porque pensa. teoriza 

porque sente, porque age. E seu ato teórico tem tanto a ver com seu desejo, 

sua paixão e sua ação, quanto com sua racionalidade" (Pereira, 1994, pag. 

14) 

No pensamento clássico as teoria tiveram marcadamente um 

caráter filosófico expresso em duas disciplinas: a lógica e a metafísica. Neste 

sentido teorizar significava sempre abstrair. Um exercício abstrato do 

raciocínio diante do concreto, do real. Teorizar significava a arte de como 

trabalhar com as idéias. A idéias enquanto abstração mental do objeto, 

passou a exercer uma espécie de supremacia sobre o real (Pereira 1994) 

Nas ciência modernas houve uma descentralização desse eixo e as 

teorias passaram a uma vinculação direta com a experiência ou a 

experimentação na relação causa e efeito. 

A revolução paradigmática do método de abordagem do objeto na 

Ciência moderna, dá-se principalmente pelo trabalho com dados, fatós ou 

fenômenos. Portanto: 
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"Fora do horizonte da experimentação não se entende a Ciência e 

sua elaboração teórica" (Pereira 1994 pag. 30) 

Entretanto, este modelo empírico formal não foi suficiente para dar 

as respostas necessárias à compreensão da realidade, atua e cada vez mais 

complexa, cada vez mais dinâmica, tendo em vista não levar em conta a 

pessoa em sua dimensão de totalidade: protagonista do conhecimento e da 

ação, ao fazer a transposição do modelo positivista das Ciências Naturais 

para as Ciências Sociais. 

Apesar da ausência de um estatuto pronto e acabado é nas 

Ciências Sociais, que a pessoa reaparece em sua dimensão integral, apesar 

dos discursos distorcidos (ideologias, escolas diversas, linguagem 

fragmentada) que interferem no conhecimento da pessoa concreta, da pessoa 

como sujeito, num processo dialético de totalidade. 

Os conceitos de teoria, prática e práxis se constituem valiosos para 

a compreensão desse processo, pois apesar de diferentes são constitutivos 

do principio de totalidade. 

"Para se chegar a unidade da teoria e da prática na práxis é preciso, 

é fundamental. aprofundar a relação e consequentemente as inter-relações de 

identidade e diferenças entre elas "( Pereira pag86) 

No contexto descrito o principio de totalidade, o princípio 

interdisciplinar se constitui eminentemente dialético e não pode prescindir de 

considerar o contexto histórico—sócio—cultural no qual está imerso. 

No momento atual há o entendimento de que a sociedade se 

apresenta una e indivisível, mas que num processo dialético de contradições 

se divide em classes, acarretando um movimento marcado por lutas e 

conflitos onde se constata que as prerrogativas marcadas pelo sistema 

capitalista de "igualdade de oportunidades" deixa de trazer à tona o cerne da 

questão: "que camufla a realidade social, justificando assim, a opressão, a 

desigualdade e a injustiça "(Charlot 1996) 

Se os fins do conhecimento e da educação devem refletir em última 

instância os reais interesses da sociedade em sua dimensão de totalidade a 



Universidade comprometida com a diversidade e a universalização do saber 

deve engajar-se na, luta pela redefinação, não tão somente dos fins 

educativos, mas do tipo de pessoa e de sociedade que se quer formar, o que 

significa ao mesmo tempo a redefinição de sua próprias estruturas. 

O papel da Universidade, neste contexto, se constitui de extrema 

relevância, principalmente, porque deve assumir a responsabilidade pela 

produção e transmissão do conhecimento, através da trilogia: Pesquisa, 

Ensino, Extensão, no que se refere a formação profissional em geral e a 

formação pedagógica específica, notadamente a formação do magistério da 

Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

No âmbito da formação profissional docente a oposição a uma 

pedagogia ideológica liberal, exige o aliamento da competência técnica e do 

compromisso político (Mello 1991). Necessário se faz ampliar as 

possibilidades de uma proposição pedagógica não—ideológica, uma 

pedagogia social—progressista que, principalmente considere o objetivo da 

luta pedagógica, contra a opressão, contra a segregação e desqualificação 

que se instaura via processo educativo, desde a primeiras séries do Ensino 

Fundamental. 

Esta luta só poderá se viabilizar mediante a diminuição crescente da 

centralização do poder e dos meios de produção estando diretamente 

relacionada a diminuição da hierarquia mantenedora da distância entre quem 

produz e quem reproduz conhecimento. 

Numa relação entre unidade e diversidade a dimensão técnico-

metodológico deve incorporar a dimensão política do ato e do fato educativo, 

isto tornado possível através da superação da razão formal pela razão 

comunicativa (Habermas, 1989). 

A unidade relacional do conhecimento e suas numerosas 

implicações sobre a pesquisa e o ensino, tem sido objeto de proposições 

interdisciplinares. A interdisciplinaridade neste sentido é equivalente a 

integração, entendida como interpretação de métodos e conteúdos, entre 

profissionais de diferentes disciplinas que se dispõem a trabalhar 
conjuntamente, em parceria sobre um determinado objeto de investigação e 

de estudo ( Fazenda 1992) 
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Na interdisciplinaridade tal integração ocorre durante a construção 

do conhecimento de forma conjunta, desde o inicio da colocação do problema, 

daí poder-se afirmar que o conhecimento produzido e transmitido é gerado em 

um nível qualitativamente diferente daquele existente em cada disciplina 

(Fazenda 1989) 

Segunda a autora a perspectiva interdisciplinar está orientada para 

dos objetivos: a longo prazo que consiste em superar a fragmentação, a 

hierarquização e a com portimental iazação buscando a mediação entre a 

filosofia e a ciência em benefício da vida humana, a médio prazo tentar 

romper o imobilismo, a acomodação ao romper as barreiras levantadas contra 

essa mediação. 

Os estudos interdisciplinares quando isolados do arcabouço da 

dialética, terminam vítima de seus propósitos e se convertem em uma analise 

lógica exaustiva e pormenorizada que tenta abranger todos os detalhes de um 

dado objeto, ignorando o essencial (Klapavine in Freitas 1994) 

Segundo Mass: "Não há um único caminho para uma proposição 

interdisciplinar, nem uma única solução para essa integração. A realidade 

histórica e a situação contextual e específica ajudarão a determinar os 

caminhos. 

A partir da análise descrita pode-se depreender que o Curso de 

Pedagogia a partir de sua estruturação e legislação fragmentou a formação 

docente acompanhando a onda tecnicista que valorizou os especialistas no 

controle e hierarquização do processo pedagógico" 

A visão de um Curso de Pedagogia exclusivamente 

profissionalizante é histórica. As sucessivas reformulações pelas quais 

passou o curso abordou sua conjuntura técnico—metodológico, deixando de 

red imensionar sua estrutura político—metodológica. 

Mudanças se fazem necessárias à uma proposta curricular 

alternativa, o que se constitui numa, dentre várias outras, possibilidades. As 

longas discussões travadas sobre o tema subsidiaram a compreensão de que 

devemos iniciar o encaminhamento de um processo para a mudança, 

consciente dos riscos e das dificuldades a partir das seguintes constatações: 
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• Ausência de um consenso epistemológico e conceitual sobe a 

interdisciplinaridade 

• Hegemonia de algumas disciplinas 

• Falta de aprofundamento teórico—metodológico 

• Falta de aproximação das diferentes linguagens disciplinares 

• Resistência ao novo gerado pelo isolamento a que o trabalho 

docente se processa na academia. 

A implantação do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR decorreu do encaminhamento ao então Conselho Federal 

de Educação (hoje, Conselho Nacional de Educação) , de um processo de 

autorização que solicitava a instalação dos Cursos de Licenciatura na UNIR, 

dentre os quais, o Curso de Pedagogia, com as seguintes habilitações: 

Magistério/Supervisão Escolar, Magistério/Administração Escolar e 

Magistério/orientação Educacional 

Das habilitações requeridas em 1984, apenas a habilitação 

magistério/Supervisão Escolar foi efetivamente implantada. A grade curricular 

propostas na criação do Curso de Pedagogia foi baseada no Parecer 252/69, 

em regime anual e obedecia as recomendações emanadas do CFE/MEC e 

afinadas com o ideário do regime militar e do modelo transplantado dos EUA, 

via Acordo MEC/USAID. 

Através da Resolução n.° 061/CONSEPE/UNIR, de 26 de de'embro 

de 1990, são aprovadas as atuais grades curriculares, bem como, a 

implementação do regime semestral. Com  a interiorização da UNIR, novas 

habilitações foram implantadas no Curso de Pedagogia e consequentemente, 

novas grades curriculares. Assim e que foram criadas as novas habilitações 

do Magistério para as series iniciais do ensino fundamental e Educação 

infantil (oferecidas nos campus dos municípios de Ji-Paraná, Cacoal e Rolim 

de Moura). Enquanto isto, em 1995, a UNIR celebrava convênio com a 

Secretaria Municipal de Educação para oferecer a habilitação em Educação 

Infantil e magistério das series iniciais do ensino fundamental, antecipando, 

assim, as novas orientações estabelecidas pela LDB aprovada em 20 de 



dezembro de 1996. 

No segundo semestre de 1996, o Departamento de Ciências da 

Educação - DED promoveu seminário visando a reformulação do currículo do 

Curso de Pedagogia. Duas propostas foram apresentadas: a do Professor 

Antônio Carlos Maciel e a do Professor Francisco Onofre Matias. A proposta 

do Prof. Maciel fundamentava-se no 'novo paradigma" que conforme o autor 
é "... designado por uns de microeletrônico e, por outros, de toyotismo". 

Esta proposta sugere a supressão das habilitações tradicionais e a 

substituição por um currículo "... ágil, flexível, enxuto e diversificado", 

atendendo as condições do novo paradigma que aponta "... para a passagem 

da mono—especialização para a multi—habilidades". Propunha, ainda novos 

conteúdos curriculares, priorizando a interdisciplinaridade e a relação teoria—

prática, prevendo a integralização curricular em 3 (três) anos. A proposta do 

Prof. Onofre Matias embasava-se na concepção dialética da educação e 

sugeria mudanças graduais no currículo que permitissem "... a evolução do 

'modelo nacional' vigente para um modelo que sirva de ponto em direção a 

um modelo emancipatório", rompendo, assim, com o atual, de caráter 

positivista e tecnicista. Esta proposta atendia, por um lado, as experiências 

desenvolvidas até então pela UNIR, a partir da década de 90, com a oferta 

das habilitações em magistério para as séries iniciais do ensino fundamental 

e educação infantil nos municípios de Rolim de Moura, Cacoal e Ji-Paraná e 

ainda, o convênio SEMED/UNIR. A proposta enfatizava a visão de totalidade, 

tendo como eixos curriculares a "interdisciplinaridade e a vinculação teoria—

prática", prevendo a integralização curricular para 4 (quatro) anos. Os 

conteúdos curriculares foram divididos em duas partes: um tronco comum 
nacional (defendido pela ANFOPE) constituído pelas matérias e disciplinas 

que fundamentam a educação e uma parte diversificada que "... visava a 

formação profissional do educador, ." constituída por disciplinas que visava a 

formação específica, a formação teórica—prática e a formação orientada 

conforme as habilitações escolhidas pelos graduados, devendo constar, 

ainda, a oferta de matérias/disciplinas definidas como optativas e/ou eletivas 

que deveriam complementar a formação do graduando. 

A elaboração destas diretrizes curriculares resultaram, por um 

lado, da decisão feita pelos participantes do Seminário de Reformulação 

Curricular do Curso de Pedagogia, que aprovou por maioria absoluta, a 



proposta do Prof. Onofre Matias que defendia a implementaçao d 

habilitação magistério em Educação Infantil e Séries Iniciais do ensino 

fundamental em 4 (quatro) anos, e por outro, das exigências legais constantes 

do Edital n.° 4, de 10 de dezembro de 1997, do Ministério de Educação e do 
Desporto, que convoca as lES a apresentar as diretrizes curriculares dos 
cursos superiores. 

Esta proposta inclui as sugestões feitas no Seminário de 

Reformulação Curricular, bem como, atende às recomendações contidas no 

Edital n.° 4 supra citado, além da consulta feita aos documentos preliminares 

elaborados pela Assessoria Técnica dos professores José Carlos Libâneo 

(UFGO), lima Passos A. Veiga (UnB) e outros prestadas ao MEC. 

O currículo do curso de Pedagogia ora proposto, privilegiará 

momentos destinados aos Tópicos de Integração que têm por objetivo 

abordar o conjunto das diferentes disciplinas em cada semestre letivo de 

forma relacional sobre uma mesma temática, a partir dos diversos enfoques 

disciplinares na construção de sínteses totalizantes. 

A perspectiva interdisciplinar, neste sentido, exige a participação do 

coletivo dos professores na construção de práxis que ao invés de um trabalho 

isolado, solitário, oportunize a troca de experiências através da ação 

compartilhada, em parceria numa dimensão de superação da fragmentação, 

sem perder contudo sua especificidade disciplinar. 

Enquanto um processo em construção, aberto de uma Proposta 

relacional, as condições de trabalho, o estabelecimento das intenções e a 

redefinição do caminho a seguir, deve ser experienciado ao longo do percurso 

por todo os envolvidos. 

Só a práxis poderá dimensionar a construção de uma Proposta 

Interdisciplinar de ação Pedagógica para o curso de Pedagogia, pois ao 

mesmo tempo em que, ao produzindo, transmitirá o conhecimento. "Em 

combinação disciplinares adequadas ao enfrentamento das configurações de 

vida social e educativa: as historicamente concretas e as idéais em termos de 
aspiração e procura" (Fazenda) 



3. OBJETIVOS 

Implantar, desenvover e avaliar uma perspectiva de 
ação pedagógica interdisciplinar no âmbito do curso de Pedagogia 
com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental. 

Oportunizar uma experiência compartilhada entre 
professores e alunos co Curso de Pedagogia a partir da reflexâo 
teórica sobre a prática docente para uma práxix transformadora. 

' 	4. METODOLOGIA 

A Proposta Curricular Interdisciplinar de Ação 
Padagógica para o curso de Pedagogia se viabilizará através de 
seis abordagens relacionais e indissociáveis. 

4.1. ESTRUTURAÇÃO CURRICULAR 

A integralização curricular será constituída de eixos 
curriculares, integradores atendendo-se aos princípios da 
flexibilidade e da adaptação às demandas sócio-econômicas e 
culturais da realidade brasileira e regional, e do processo de 
avaliação institucional da UNIR. 

O Curso de Pedagogia - habilitação em Ed. Infantil e 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental terá a seguinte estrutura 
curricular: 
EIXOS CURRICULARES 	Carga Horária 	C/H Total 

Teórica 	Prática 
Disciplinas Estruturantes 	300 	80 	380 
Disciplinas Complementares 540 	180 	720 
Disciplinas de F.Especí fica 1260 	420 	1680 
Tópicos de Integração 	 ---- 	320 
Total Geral 	 2100 	680 	3100 



o 4.2 - PERFIL DESEJADO DO FORMANDO 
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Ass. i: 

A função do professor em sala de aula exige um envolvimento 
pessoal nas relações que se estabelece com seus alunos e demais 
componentes da comunidade escolar. tais relações são marcadas 
por conteúdos significativos de afetividade e exigem muito 
conhecimento e experiência técnico-pedagógica. Além disso, o 
professor precisa garantir que seus alunos realizem as 
aprendizagens esperadas conforme o Projeto Político Pedagógico 
da escola e o compromisso desta com a sociedade. 

No que pese a complexidade inerente ao trabalho pedagógico, a 
atuação do professor é determinada em grande parte por um 

,. 	conjunto de formas de proceder' que possibilite ao mesmo tempo 
formas de reagir às questões do cotidiano escolar. O texto abaixo 
contido no documento do SESU/MEC é bastante esclarecedor: 
"No cotidiano da escola é necessário lançar mão de um repertório 
de possibilidade pedagógicas, no qual o professor se referencia 
para tomar decisões, que implicam competências profissionais de 
diferentes naturezas relacionadas ao saber, ao saber fazer e ao 
saber explicar o fazer. Um curso ou programa de formação de 
professores requer um determinado tipo de preparo profissional 
que é muito diferente de uma formação acadêmica convencional: 
precisa desenvolver as diferentes competências simultaneamente, 
explorando a importância de cada uma e a articulação entre elas" 

O Curso de Pedagogia da Unir pretende habilitar/formar 
profissionais com uma sólida formação geral e específica aliada a 
uma capacidade de análise e reflexão que permita relacionar o 
saber, ao saber fazer e ao saber explicar o fazer a partir da 
compreensão do para quê fazer e da articulação sobre "o quê", 
"como" e " para que " ensinar, embasada em informações e 
conhecimentos sobre as diferenças individuais e a natureza sócio-
econômica, cultural, étnica e política da realidade brasileira 
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4.3 - PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

Para garantir uma perspectiva interdisciplinar para o curso, 

necessário se faz considerar duas questões fundamentais e relacionais. 

A primeira que se refere a compatibilização das ementas das 

disciplinas (grade curricular em anexo) que serão objeto de discussão em 

reuniões técnicas promovidas para esta finalidade pelo coletivo dos 

professores. 

Tais reuniões ocorrerão durante o semestre que antecederá o 

oferecimento do conjunto das disciplinas no semestre subsequente. 

Nesta compatibilização das ementas deverá ser assegurada a 

especificidade de cada disciplina, mas constitui-se também de fundamental 

importância a determinação de pelo menos dois Tópicos de Integração a cada 

semestre letivo que possam ser trabalhados de modo tal que após dez 

semanas de aulas específicas de cada disciplina, se promova uma "atividade 

integrada". 

A segunda no que se tange as possíveis relações e inter-relações 

em níveis dos objetivos, conteúdos, metodologias, avaliações e bibliografias 

que deverão ser também discutidas pelo coletivo dos professores com no 

mínimo um semestre letivo de antecedência à sua operacionalização e que 

deverão se desenvolver tanto em relação a especificidade disciplinar quanto 

às relativas aos Tópicos de Integração. 

4.4 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

A formação de profissionais da educação requer das lES o 

desenvolvimento de diferentes competências e habilidades, bem como, o 

manejo articulado entre elas. Dentre outras competências e habilidades 

espera-se que os educadores sejam capazes: 
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1. Compreender a forma peculiar de desenvolvimento e interação 

social dos alunos em cada etapa de sua vida (infância, 

adolescência, idade adulta e terceira idade) , as formas de 

aprender e de instrumentalizar se para uma atuação adequada 

ás características específicas da faixa etária atendida; 

2. Reconhecer e diferenciar o atendimento de crianças de O a 6 

anos, incluindo cuidados alimentares, de higiene, de saúde e o 

relacionamento afetivo diferenciado; 

3. Utilizar o conhecimento das áreas a serem ensinadas, das 

temáticas atuais que devem ser transversal izadas, bem como, 

as respectivas didáticas para promover uma prática educativa 

eficaz; 

4. Organizar as situações de ensino a partir de seu conhecimento 

sobre os conteúdos do ensino, as características dos alunos e 

da comunidade, e do mundo produtivo e sócio—cultural no qual 

se encontra inserido; 

5. criar, planejar, realizar e avaliar situações didáticas eficazes 

para a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, 

articulando conhecimentos com a sua experiência prática; 

6. Participar coletiva e cooperativamente na elaboração, gestão, 

desenvolvimento e avaliação do projeto pedagógico e curricular 

da escola, atuando em diferentes contextos da prática educativa 

além da sala de aula; 

7. Atuar como profissional e cidadão, pautando-se por princípios da 

ética democrática: respeito mútuo, justiça, diálogo, 

responsabilidade e participação. 

45 - CONTEDOS CURRICULARES 

Os conteúdos curriculares a serem definidos devem estar 

articulados aos itens de perfil, estrutura do curso, perspectiva interdisciplinar. 



Os conteúdos curriculares serão organizados de conformidade 
com os seguintes eixos 
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5.1 Disciplinas estruturantes: matérias / disciplinas qu 
fundamentam o processo educativo, a saber: filosofia, língua 
Portuguesa, Psicologia, Sociologia, metodologia Científica. 

5,2 Disciplinas complementares: matérias/disciplinas: Relações 
• interpessoais, Análise Lingüística ,Informática Educativa, 
Psicomotricidade, Teoria e Prática em Educação Ambiental, 
Teoria e Prática em Educação à Distância, Teoria e Prática em 
Educação dos Povos das Florestas e Gestão Escolar. 

ON 

5.3 Disciplinas de formação específica: disciplinas que visam a 
formação profissional do educador e de sua prática educativa: 
Didática, Biologia da Educação, Antropologia da Educação, 
História da Educação, Sociologia da Educação, Legislação 
Educacional, Currículos e Programas, Filosofia da Educação, 
Teoria e Prática em alfabetização, Teoria e Prática em L. 
Portuguesa, Teoria e Prática em História e Geografia, Teoria e 
Prática em Artes em Educação, Teoria e Prática em Ciências, 
Teoria e Prática em Recreação Infantil, Teoria e Prática em 
educação especial, Teoria e prática em educação de jovens e 

f 	adultos e avaliação educacional. 

4.6 DURAÇÃO DO CURSO 

O Edital n°4, de 10 de dezembro de 1997, recomenda que deve 
ser estabelecido um prazo mínimo para a duração de cada curso 
obrigatório para todas as lES e ainda, cada lES terá autonomia 
para fixar a duração de seus cursos, através de um acréscimo de 
até' 50% sobre a duração do mesmo. 

A duração do Curso de Pedagogia da UNIR nas habilitações 
Educação Infantil e séries Iniciais do ensino fundamental atenderá 
às exigências legais nas disciplinas estruturantes e de formação 



específica e estágio supervisionado, desenvolvido em cada 
disciplina na parte prática, devendo ser integralizado com as 
demais disciplinas complementares, num prazo de quatro anos e 
um total de 3.100 horas. 

5-AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Enquanto • uma propositura contínua e sistemática, a avaliação 
do projeto se verificará de forma diagnostica e formativa em todas 
as etapas de implementação do mesmo, com o fito de a um só 
tempo detectar as distorções e promover os ajustes necessários e 
retroalimentação dos processos decisórios. 

6. AS EMENTAS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Seguindo a sistemática do curso, conforme se encontra 
fundamentado na justificativa deste projeto, as ementas deverão 
ser elaboradas com os professores de cada período. Deste modo 
evitará conteúdos estanques sem nenhuma relação entre as 
disciplinas. 
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LJ 	r1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 	NtJCLEO DE EDUCAÇÃO - NED 

Resolução n° 005/CONED, de 26 de janeiro de 1999. 

Projeto de Reformulação da Grade do 
Curso de Pedagogia. 

A Presidente do Conselho do Núcleo de Educação (CONED) da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições legais, 
considerando: 

- 	Deliberação Plenária em sessão ordinária do dia 26/01/99, 

- A necessidade de reformular a grade do curso de Pedagogia; 

RESOLVE: 

Art. l - Aprovar a reformulação da grade do curso de Pedagogia. 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a . artir desta datas 

~~~rae f-,U. 
Nair Ferreir ' urgel . 	aral 

P esiden 



9h 	Unir 

F15. 

F- - 

HABILITACÃO: Licenciatura em Educação Infantil e Ensino Fundamental de I a 4 
série. 

DURAÇÃO.- 08. gemestres letivõs. 

CARGAIIOÃRIATOTkL 3.100h 

N° DE DIAS LETIVOS ANUAIS: 200 

CARGA JIIORARIA SEMANAL' 20hIa, sendo 03hIa semanais dedicadas ao trabalho 
nultidisciplinar. 

ESTRUTURA DO CURSO:  Será ministrado a partir de três eixos inter-relacionais. 

EIXO C/h Teoria C/h Prática C/h Total 
Disciplinas Estruturantes 300 80 380 
Disciplinas Complementares 540 180 720 
Disciplinas de F. Específicas 1260 420 1680 
TópiÓs dê Integaçãõ 320 

TOTAL GERAL 2100 680 3.100 
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Ass 

GRADE CURRICULAR 

P,,s. 

EIXO PERÍODO DISCIPLINA C/h 
TEÓRICA 

C/h 
PRÁTICA 

C/h 
TOTAL 

e . Relações Interpessoais 60 20 80 
C Análise. Lingüística 60 2.0 80. 

FE 19  Biologia da Educação 60 20 80 
FE Antropologia da Educação 60 20 80 
Ti Tópicos de Integração 80 ao-- 

SUBTOTAL 
0

SUBTOTAL 320 80 400 
E Língua Portuguesa 60 20 80 
E Filosofia 60 20 80 
E 20  Sociologia 60 20 80 

IE Psicologia geral 60 20 80 
E Metodolojia Científica 60 -- 60 

SUBTOTAL 300. 80 380 
E Psicologia da Educação 60 20 80 
C Informática Educativa 60 20 80 

FE 30  História da Educação 60 20 80 
C Psicomotricidade 60 20 80 
FE Sociologia da Educação 60 20 80 

SUBTOTAL 300 100 400 
FE . Legislação Educacional . 	60 20 80 
FE Metod. da Pesq. em Ed. - 60 20 80 
FE 4° Currículos e Programas. 60 20 ao 
FE Didática 60 . 	20 8.0 
FE Filosofia da Educação 60 20 80 

SUBTOTAL 300 100 400 

Teoria e Pr t. em Alfab. 1 60 20 80 
FE Língua Portug., 60 20 80 
FE 50 

 . 	 História e 60 20 80 
Geografia 

FE Arte Ed. 60 20 80 
TI Tópicos de Jntegraço 60 -- 60 

SUBTOTAL . 	300 . 	80 380 
FE Teoria e Prát. eni Ed. Mat. 60 20 80 
FE Teoria e Prát em Ciências  

6° 	• Teoria e P. em Recreação 60 20 80 
FE . Infantil 	. 	 . 60 20 	. 80 



irit. Unir 

A. 

FE 
TI 

Teoria e Prát. em Alfab.II 
Tópicos de Integração 

60 
60 

20 80 
0 60- 

SUBTOTAL SUBTOTAL 300 80 380 

c Teoria e Prát. em ED. Ambiental - 60 20 80 
FE Teoria e Prát. Ed. Infantil 6& 20 80 
FE 70 Teoria e Prát. Ed. Especial 60. 20 80 
FE Teoria e Prát. da Ed. J. e Adultos 60 20 80 
TI Tópicos de Integração 60 -- 60 

SUBTOTAL 300 80 380 
C Teoria e Prát. Ed. à Dist. 60 20 80 
C Teoria e Ed. Povos da Floresta '  60 20 80 
O 80 Gestão Escolar . 	60 20. 80 

FIE Avaliação Educacional 60 20 80 
TI Tópicos de Integração 60 -- 60 

SUBTOTAL 300- 80 380 
-- -- TOTAL GERAL2IíJ) 680 3100 

INDICADORES NORTEADORES DA GRAI5ËCUR1JCULAR 
A grade curricular está baseada, quanto à carga horária, em vinte semanas letivas.O total 
de aula por disciplina será calculada através da divisão entre acarga horária da displina e a 
semaiia letiva. A prática de ensino será desenvolvida ao longo do período, através da parte 
prática. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

á' 
NUCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

á' 
 

DISCIPLINA: RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
á' 	CARGA HORÁRIA: 80 horas, sendo 20 horas para prática e 60 horas de teoria 

CRÉDITOS-  04 
10 PERÍODO 

á' 

á'  EMENTA: 
á' 

á' As relações interpessoais desenvolvem-se em decorrência do processo de interação. As pessoas 
" convivem e trabalham com pessoas. O processo de interação humana é complexo e ocorre 

permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manifestos, sentimentos, reações 
mentais e/ou fisicos-corporais. 

á' 

á' BIBLIOGRAFIA: 
á' 

BLANCHARD, KENNETH E JOHNSON, SPENCER O Gerente Minuto .14' ed. 
Rio de Janeiro: Record, 1993. 

á' 	CALLUF, Emir. Psicologia da Personalidade. São Paulo: <estre Kpi. 1977. 
á' 

LUPPI, Galvani, Cultura Organizacional: Passos para a Mudança. Belo Horizonte: 
Luzazul, 1995. 

á' 	MOSCO VICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal. 3' ed. Rio de Janeiro: LTC, 1993. 
á' 

á' 	
RH1NESIVHTH, Stephen H.. Guia Gerencial para Globalização. Rio de Janeiro: 

Berkeley, 1993. 

'á' 	SCOTT, Dru. Satisfação do Cliente: A Outra Parte do Seu Trabalho. Rio de Janeiro: 
'á' 	Qualytymark, 1995. 
IN 

' 	WEIL, Pierre. Relações Humanas na Família e no Trabalho. 45'ed. Petrópolis: 
á' 	Vozes, 1994. 

á' 	CARVALHO, Irene Mello. Introdução à Psicologia das Relações Humanas.  17  ed. 
á' 	Rio de Janeiro: FGV, 1989. 

IN 
MTNIICUCCI, Agostinho. Relações Humanas: Psicologia das Relações Interpessoais. 4' ed. São 

Paulo: Atlas, 1992. 
á' 

á' 	PISANI, Elaine Maria e outros. Psicologia Geral.  9' Ed. Porto Alegre: Vozes, 1990. 
á' 

WEIL, Pierre e Tompakov, Roland. O Corpo Fala: A linguagem Silenciosa da Comunicação Não - 
Verbal. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 1973. 

á' 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: ANÁLISE L1NÜÍSTICA 
CARGA HORÁRIA: 80 horas, sendo 20 horas para prática e 60 horas de teoria 
CRÉDITOS: 04 
1° PERÍODO 

EMENTA: 

1. Concepções de Linguagem 
2. Concepções de Gramática 
3. Variações Lingüísticas 
Unidades Básicas de Ensino: leitura, produção e análise lingüística. 

2 BIBLIOGRAFIA: 

COUTO, Hildo H. do. O que é português brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

GERALDI, João Vanderlei. O Texto na Sala de Aula. São Paulo: Ática, 1997. 

LUFT, Celso Pedro. Língua e Liberdade. São Paulo: Ática, 1995. 

NETO, Antonio Gil. Produção de textos na escola. São Paulo: Loyola. 

ORLANDI, Eni Pulcinelli. O que é Linguística. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

PERINI, Mário. Para uma nova gramática do Português. São Paulo: Ática, 1985. 

POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas; SP: Mercado de Letras, 1997 

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1985. 

TERRA, Ernani. Linguagem, língua e fala. São Paulo: Scipione, 1997. 

TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática 
no l e 2° graus. São Paulo: Cortez, 1996. 

X 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRfl-S 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
CARGA HORÁRIA: 80 horas, sendo 20 horas para prática e 60 horas de teoria 
CRÉDITOS: 04 
1° PERÍODO 

EMENTA: 

- 	Reflexões sobre os princípios e processos da cultura brasileira, notadamente a cultura educativa, 
enfocando a necessidade de superação do etnocentrismo, enquanto fator interveniente sobre o 
desenvolvimento do processo educativo. 

BIBLIOGRAFIA: 

CALDAS, Waldemir. Cultura, SP, Global, 1995. 

CARDOSO, Ruth (Org.) A Aventura Antropológica - Teoria e Pesquisa, RJ, Paz e 
Terra, 1986, 

CERTEAU, Michel de. A Cultura Plural. Campinas SP, Papirus, 1995. 

CHARDAIN, Pierre T. O Fenômeno Humano. Porto, T. Martin, 1970. 

CHAUI, Marilena. Apontamentos para uma crítica da ação integralista in Ideologia e 
mobilização Popular, RJ, Paz e Terra, 1978. 

' 	DAMATA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? RJ, Rocco, 1986. 
1 

ESCALONA, Sara. Que fazer? Teoria e Prática em Educação Popular, RJ, Vozes, 1991. 

HELLER, Agnes. O cotidiano e a história, RJ, Paz e Terra, 1985. 

KRIIHNAMIURTI, Jiddu. A cultura e o problema humano. SP, Cultrix, 1997. 

LEFEBVRE, Henry. A vida cotidiana no mundo moderno. SP, Ed. Ática. 

MCLAEN, Peter. Rituais na Escola: em direção a uma economia política de símbolos e 
gestos na Educação. Petropolis. RJ, Paz e Terra, 1991. 

. 	MENDES, Glória. O desejo de conhecer e o conhecer do desejo. Mitos de quem ensina e 
de quem aprende. SP, Cultrix, 1994. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: BIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
CARGA HORÁRIA: 80 horas, sendo 20 horas para prática e 60 horas de teoria 
CRÉDITOS: 04 
1° PERÍODO 

a.' 
EMENTA: Considerando a importância da interação homem - ambiente (natura! e 
social ) no desenvolvimento regional, na saúde e no processo ensino - aprendizagem, 
esta disciplina deverá criar condições para a formação de conceitos biológicos a 
serem desenvolvidos no ensino fundamental, bem como para o desenvolvimento de 
habilidades e valores úteis para o exercício da cidadania competente. 

.1.' 

BIBLIOGRAFIA: 

CAMPOS, A et ai. O comportamento humano. São Paulo: Ed. Hamburg, 1986. 

CÓRIA - SAB1NI, M. A. Fundamentos da psicologia educacional. 3 ed. São Paulo: Ed. 
Ática, 1991. 

4' 
CRIHOLM, J. et ai. Introdução à Biologia. Trad. e ad. De R. S. de Biasi, R. j.: E. Lutécia, 

1984. 

ESPECIAL. "A construção do cérebro". Ver. Veja, ano 29 (12): 84— 89; 20/03/96. 

4' 	FONSECA, D. "A origem das idéias". Ver. Globo Ciência, ano 1(8):, março! 1.992. 
IN 

MACHADO, A M. Baias, bombons e caramelos. 3 ed. Rio de Janeiro: Ed. Antares, 1989. 

PARÂMETROS curriculares nacionais - Ciências. MEC! Brasília, nov. 19986. 

SALVADOR, A et ai. "Quando a emoção é inteligência". Ver. Veja, ano 30(02): 60-73; 
15/01/97. 

4' 

4' 	SONCINI, M. 1. et ai. Biologia. São Paulo: Cortez Ed. 1991. 
4' 

4' 

4' 

á' 
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FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO 

INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

EMENTAS 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NUCLEO DE EDUCAÇAO 
CURSO DE PEDAGOGIAJHABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: LíNGUA PORTUGUESA 
CARGA HORÁRIA: 80 horas —60 de teoria e 20 prática 
CRÉDITOS: 04 
2° PERÍODO 

EMENTA: Fonética e fonologia; Ortografia; Morfologia; Sintaxe 

BIBLIOGRAFIA: 

ALMEIDA, Napoleão Mendes. "Gramática Metódica da Língua Portuguesa" - 30'ed. 
São Paulo: Saraiva, 1981. 

GARCIA, Othon M. "Comunicação em Proso Moderna", Rio de Janeiro: Fundação 
* 	Getúlio Vargas, 1995. 
* 

MARTINS, Dileta Silveira e ZILBERKNOP. Lúbia Scliar. "Português Instrumental", 
Porto Alegre: Editora Sagra, 1995. 

* 
PLATAO e FlORIM - "Para entender o texto - leitura e redação", São Paulo: Atica, 

1991. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
CARGA HORÁRIA: 80 horas —60 de teoria e 20 de prática 
CRÉDITOS: 04 
2° PERÍODO 

EMENTA: Significado de filosofia e sua relação com: Mito, Senso Comum, Ideologia X 
Utopia; Religião Grega x Teologia; Ciência x Matemática; Os clássicos antigos, medievais, 

'i modernos e contemporâneos. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. BÁSICA: 

Dicionário de Filosofia - Abagnno 
Dicionário de Filosofia - Bruger 
Curso de Filosofia - Batista Mondim —3 volumes 
História da Filosofia - Sciacca, M. F. —3 volumes 

2. COMPLEMENTAR: 
REZENDE, Antônio. Curso de Filosofia. Ed. Zaliar. 

4 4  

' 	BORVEHEIN. Introdução ao filosofar. Ed. Globo. 

LAHR L. Manual do Filosofar .Lisboa: Ed. Porto. 

TOBIAS, A Iniciação a filosofia. Ed. Brasileira. 

BUZZI, Arcângelo. Introdução ao pensar. Ed. Vozes 
II' 

VAUCOURT. A estrutura da filosofia. São Paulo: Ed. Livraria duas Cidades. 

COLEÇÃO: Os pensadores. Ed. Abril. 

ALVES, Rubens. Filosofia da Ciência. São Paulo: Ed. Brasiliense. 

LALOUP, J. A Ciência e o Homem. São Paulo: Ed. Herder. 

BOCHERNSKI, J. M. Diretrizes do Pensamento Filosófico. São Paulo: Ed. Herder. 

CURY, C. Rejamil. Ideologia e Educação Brasileira. São Paulo: Ed. Cortez e autores associados. 

PADILHA, Tarcísio M. Filosofia. Ideologia e realidade brasileira. Rio de Janeiro: Ed. Americana. 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: SOCIOLOGIA 
CARGA HORÁRIA: 80 horas, sendo 20 horas para prática e 60 horas de teoria 
CRÉDITOS: 04 
2° PERÍODO 

EMENTA: A Sociologia como ciência e seus métodos; Conceitos sociológicos 
fundamentais; Mudança social; Ideologia e cultura. 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Básica: 

FORACCHI, Manalice Mencarine & MARTINS, Jose de Souza. Sociologia e Sociedade: 
Leitura de Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 
1977. 

AN 	MARTINS, Carlos B. O que é Sociologia. Col. Primeiros Passos, São Paulo: Brasiliense, 
1989. 

44 	MEKSENAS, Paulo. Sociologia. São Paulo: Cortez, 1990. 

,- 	2. Complementar: 

ALTHLJSSER, Luis. Ideologia e Aparelhos de Estado. Lisboa: Martins Fontes, s/d. 

BASBAUM, Leôncio. Sociologia e Materialismo. São Paulo: Símbolo, 1978. 

BERGER, Piter L. Perspectiva sociológica - uma visão humanista. Petrópolis, Vozes, 
1983. 

CASTRO, Ana Maria de. Introdução ao pensamento sociológico. Rio de Janeiro: 
Eldorado, 1976. 

IN CHAUÍ, Manlena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1980. 

GRAMSCI, Antonio. A formação dos intelectuais. In: Os intelectuais e a organização da 
cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977. P. 3 - 23. 

VITA, Alvaro. Sociologia da sociedade brasileira. São Paulo: Ática, 1989. 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIAIHABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: PSICOLOGIA GERAL 
CARGA HORÁRIA: 80 horas, sendo 20 horas para prática e 60 horas de teoria 
CRÉDITOS: 04 
2° PERÍODO 

EMENTA: Psicologia; Escolas psicológicas; A Formação da Personalidade; 
Desenvolvimento do comportamento; Aprendizagem; Estados Emocionais; 

' 	Maturação; Motivação; Percepção; Metodologia; Avaliação; Recursos; 

BIBLIOGRAFIA: 

M. L. , Eunice - Introdução aos Princípios Básicos do Comportamento. 

BOCK, Ana Maria B. - Introdução ao Estudo de Psicologia.  

D'ANDREA, Flávio T. Desenvolvimento da Personalidade.  

, 	WOODWORTH, Robert S. - Psicologia.  

PISANI, Elaine Maria. - Psicologia Geral.  

EDWARDS, David C. - Manual de Psicologia Geral.  
4' 

GAHAGAN, Judy. Comportamento Interpessoal e de Grupo. 
4' 

4' 
4' 

4' 
4' 

4' 

4' 
4' 

4' 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 

' 	CRÉDITOS: 03 
2° PERÍODO 

, 	EMENTA: Conhecimento científico; Método científico; Pesquisa científica; Monografia 
científica; Organização de trabalhos científicos. 

JUSTIFICATIVA: A disciplina Metodologia Científica vem enriquecer o processo da 
construção do conhecimento, dinamizando a pesquisa científica. Neste processo, a disciplina 
visa o conhecimento e análise dos métodos de pesquisa com base em seus flmdamentos 
epistemológicos e sócio-culturais. 

BIBLIOGRAFIA: 

ANDER - EGG, Ezequiel. Introdução a Ias técnicas de investigacion social.. 4a  ed., 
Buenos Aires: Humanistas, 1974. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas da Abnt sobre 
Documentação. Rio de Janeiro: ABNT, 1989. 

ASTI VERA, Armando. Metodologia da pesquisa científica. Porto Alegre: Globo, 1976. 

BARROS, Aidil J. Paes & LEHFELD, Neide A de S. Fundamentos de metodologia - um 
guia para a iniciação científica. São Paulo: MacGrw-Hill do Brasil, 1986. 

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez 
Editora, 1991. 

, 	DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1985. 

IN 
	 Educar pela pesquisa. Campinas: Cortez Editora, 1996. 

DESCARTES, Renê. O Discurso do Método. São Paulo: Hemus, 1980. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1991. 

FAZENDA, Ivani (org.). Novos enfoques da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez 
Editora, 1992. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO 

INFANTIL E SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

EMENTAS 
D 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
CARGA HORÁRIA: 80 horas, sendo 20 horas para prática e 60 horas de teoria 
CRÉDITOS: 04 
3° PERÍODO 

. 	EMENTA: A Psicologia como ciência. Áreas de atuação da Psicologia. Estudo do 
desenvolvimento infantil. Estudo da aprendizagem. Interação professor-aluno. 

BIBLIOGRAFIA: 

BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. Porto Alegre, Artes Médicas, 1997. 

CAMPOS, D. M. S. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis, Vozes, 1987. 
4' 

DEMO, Pedro. Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia cientifica no 
caminho de Harbermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 

4' 
MOREIRA, M. A et ai. Aprendizagem: perspectivas teóricas. Porto 

Velho,UFRGS/PROGRAD, 1087. 

MOULY, G. J. Psicologia educacional. São Paulo: Pioneira, 1993. 
.4, 

4' 	PATTO, M. H. S. (org.). Introdução à psicologia escolar. São Paulo: T. A Queiroz,  1981. 

4' 	RAPPAPORT, C. R. et ai. Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: E. P. U., 1981, 4v. 

4' 

4' 

4' 

4' 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
CARGA HORÁRIA: 80 horas —60 de teoria e 20 de prática 
CRÉDITOS: 04 
3° PERÍODO 

EMENTA: Computador, uma ferramenta para o ensino; Educação e informática: escola 
informatizada ou escola qualificada?; O papel da informática na educação básica; A 
formação dos professores em informática na educação; Internet; Perspectivas do uso da 
internet na sala de aula; A construção da escrita na escola utilizando o processador de texto. 

BIBLIOGRAFIA: 

OLIVEIRA. Informática educativa. São Paulo: Papirus Editora, 1998. 

MEC/SEED. Programa Nacional de Informática na Educação. Brasília, 1997. 

PAIVA, V. Transformação produtiva e equidade: a questão do ensino básico. São 
Paulo: Papirus Editora, 1994. 

IANNT, O. A Sociedade Global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994. 

GIRAFFA, L. M. M. Formação de recursos humanos para a área de Informática 
aplicada à Educação: uma proposta para auxiliar a promover mudanças. Recife: 
Anais do IV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 1993. 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDONIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
CARGA HORÁRIA: 80 horas —60 de teoria e 20 de prática 
CRÉDITOS: 04 
30  PERÍODO 

EMENTA: Partindo do rigor metodológico, da postura de busca das últimas causas e da 
visão de totalidade de Filosofia e da História, ter domínio das principais referências teóricas 
fundamentais em História da Educação. Compreender os principais temas da educação, 
fundamentalmente no Brasil, considerando o movimento sócio-histórico da nossa realidade. 
Resgatar elementos básicos da realidade educacional local, estabelecendo hipóteses sobre 
seu desenvolvimento/crise. 

BIBLIOGRAFIA: 

ROSA, M. da Glória. A história da educação dos textos. São Paulo: Cultrix, 1982. 

' 	LARROYO, francisco. História Geral da Pedagogia. São Paulo: Mestre Jou, 1982. 

- 	EBY, Frederick. História da educação moderna. Porto Alegre: Globo, 1962. 

FREIRE, Ana Mana. Analfabetismo no Brasil. São Paulo: Cortez, 1989 

RIBEIRO, M. L. Santos. História da educação brasileira. São Paulo: Cortez, 1989. 

GUIRALDELLI, Paulo. História da educação. São Paulo: Cortez, 1992. 

PAIVA, Vanilda. Educação popular e educação de adultos. Rio de Janeiro: Loyola, 1973. 

CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica. São Paulo: Cortez, 1983. 

ROMANELLI, Otaíza Oliveira. História da educação no Brasil. Rio de Janeiro:Vozes, 1984. 

' 	PELLANDA, Nilze M. Campos. Ideologia. Educação e Repressão no Brasil Pós 64. Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1986. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

' 	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
DISCIPLINA: PSICOMOTRICIDADE 
CARGA HORÁRIA: 80 horas —60 de teoria e 20 de prática 
CRÉDITOS: 04 
30  PERJODO 

EMENTA: Conceituação da psicomotncidade; Evolução histórica da Psicomotricidade e 
seus diferentes campos de atuação; Estágios do desenvolvimento em relação com o 
desenvolvimento psicomotor; Estrutura psicomotora e fundamentos básicos em 
Psicomotricidade; Atuais práticas e reflexiva em Psicomotricidade. 

BIBLIOGRAFIA: 
BERTEHERAT, T. e Bernstein, C. (1982). O Corpo tem suas razões - Antiginástica e consciência 

de si.  São Paulo: Martins fontes. 

CABRAL, Suzana V. (1988). Educar vivendo: O corpo e o grupo na escola. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 

4l 

, 	FONSECA, Vitor da (19830. Psicomotricidade. São Paulo: Ed. Martins Fontes. 

	 (1988). Da Filogênese à ontogênese da motricidade. Porto Alegre: Artes Médicas. 

FREIRE, J. Batista (1989). Educação fisica de corpo inteiro. São Paulo: Ed. Scipione. 

4 	
FROSTIG, M. e Maslow, P. (1984). Education dei movimento - Teoria e Prática. Buenos Aires: Ed. 

Panamericana. 

LAPIERE, A E Auconturier (1986). Simbologia do Movimento. Porto Alegre: Artes Médicas. 

	(1984). Fantasmas Corporais e Práticas Psicomotoras. São Paulo: Manole. 

LE BOULCH, Jean (1983). Psicomotricidade. Brasília: SEED/MIEC. 

	(1985). O Desenvolvimento motor do nascimento até 6 anos.Porto Alegre: Artes 
Médicas. 

	(1983). A educação pelo movimento:A psicocinetica na idade escolar. Porto Alegre: 
Artes Médicas. 

	(1987). Rumo a uma ciência do movimento humano. Porto Alegre: Artes Médicas. 

RIGAL, R. (1987). Motricidade Humana: Fundamentos e Aplicações Pedagógicas. Madri: Pua 
Telena. 

1. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA/HABILITAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

2 	DISCIPLINA: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
CARGA HORÁRIA: 80 horas, sendo 20 horas para pratica e 60 horas de teoria 
CRÉDITOS: 04 
3° PERÍODO 

EMENTA: A educação como objeto de estudo sociológico. Fundamentos e significações 
sociais da educação; escola e comunidade; organização social e sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA: 

1. BÁSICA: 

' 	DURKFIEIM Émile. Educação e sociologia. 11 ed., São Paulo: Melhramentos, 1978. 
'.4 

, GOMES, C. Alberto. A educação em perspectiva sociológica. São Paulo: E. P. U., 1994. 

MANHEIM, Karl & STEWART, W. A C. Introdução à Sociologia da Educação. 

PEREIRA, Luis & FORACCI{I, Marialice M. Educação e sociedade - leituras de sociologia da 
educação. 6 ed., São Paulo: Nacional, 1973. 

2. COMPLEMENTAR: 

BORDIEU, Pierre. Lições de aula. São Paulo: Ática, 1988. 

BRANDÃO, Carlos R. Casa e escola. Campinas, Papirus, 1983. 

COVRE, Maria de L. M. Educação, tecnocracia e democratização. São Paulo: Ática, 1990. 

DELAMONT, Sara. Interação na sala de aula. Lisboa: Horizonte, 1987. 
4.4 	

DEMO, Pedro. A sociologia crítica e a educação - contribuição das ciências sociais para a 
educação. Em Aberto, 9(46): 13-32, abr./jun. 1990. 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 9ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

GADOTTI, Moacir. Comcepção dialética da educação. 2ed., São Paulo: Cortez, 1983. 

MORRISH, Ivor. Sociologia da educação. 2 ed., Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

ROMÃO. J. E. Poder local e educação. São Paulo: Cortez, 1992. 

4' 

'.1 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR 

Conselho: 	CONSEPE 	 Processo: 23118000287/99-23 
Assunto: Reformulação do Curso de Pedagogia e convalidação do período existente 
Interessado: NED/Curso de Pedagogia 
Relator(a): Pe. Zenildo Gomes da Silva 
Câmara: 	Ensino 	 Parecer: 273 /CEN 

- Relatório: 

A reformulação do curso de Pedagogia apresentada através do Projeto "Reformulação do 
Curso de Pedagogia", se deve a um longo processo de discussão entre docentes e discentes 
através de seminários. A habilitação pretendida naquela ocasião foi a da Educação Infantil e 
Séries iniciais do Ensino Fundamental, após discussões a nível de Departamento, considerando 
as exigências da nova LDB, Lei 9394/96, foi acatada a habilitação proposta. Para atender o 
convênio entre UNIR e Prefeitura de Porto Velho foi implantada a habilitação acima 
mencionada, através da Resolução n° 167 de 24 de Agosto de 1995. Mas no ano seguinte, com a 
aprovação da LDB e o edital n° 04 de dezembro de 1997 do MEC, houve a necessidade de 
reformulação da grade existente. Para reformulação da grade houve a necessidade da elaboração 
do Projeto, seguindo as informações básicas contempladas no edital já citado. As informações 
são as seguintes: 
a) Perfil desejado do formando 
b) Competências e habilidades desejadas 
c) Duração do curso 
d) Estruturação Modular do Curso 
e) Estágio e atividades complementares. 
O Projeto 	que norteia a grade curricular do curso possui a definição da metodologia e a 
perspectiva interdisciplinar, bem como a sua avaliação no decorrer do processo. 
11 * 	Análise: 

A 	análise 	foi 	feita 	embasada 	nas 	diretrizes 	pedagógicas 	contidas 	no 	Projeto 	de 
Reformulação do Curso de Pedagogia. 
1 	Quanto à duração: 

A referida habilitação terá a duração de 3100 horas, onde estão incluídas 680 horas de 
prática. 
2 	Quanto à estrutura curricular: 

A estrutura curricular do curso de Pedagogia com a habilitação em Educação Infantil e 
séries iniciais fundamentais está estruturada em três eixos: 

Disciplinas dos eixos: 
Estruturantes 
Complementares 
Formação Específica 

Tópicos de Integração 
A parte prática será desenvolvida em cada disciplina, sendo considerada como o 

estágio supervisionado. 
3 Quanto aos procedimentos pedagógicos: 

A abordagem pedagógica será na linha da interdisciplinaridade, entendida como a interação 
entre duas ou mais disciplinas em vista a superação da fragmentação, comportamentalização. A 
interdisciplinaridade implica no entrosamento entre docentes de vários campos do conhecimento 
na discussão de um assunto, na resolução de um problema, tendo em vista a compreensão 



melhor da realidade. Nessa noção está a idéia de superação de especialização excessiva, 
portanto, maior ligação teoria e prática e da ciências com suas implicações. 

4. Quanto as ementas e os respectivos conteúdos programáticos: 
Seguindo a linha de raciocínio estabelecida do item anterior, torna-se contraditório o 

estabelecimento à priori de ementas, sendo que estas deverão ser elaboradas em conjunto com os 
docentes que ministrarão as aulas em cada período em execução. Os docentes ministrantes dos 
períodos em que as ementas foram elaboradas e aprovadas deverão ser acatadas com 
possibilidades de sugestões para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
5. Responsabilidade de acompanhamento do curso: 
Ficará a cargo do departamento, comprometendo-se em avalizar cada etapa para correção de 
distorções do projeto caso venha ocorrer. 
6 Os indicadores do currículo: 

Os indicadores de que o currículo atende ao aperfeiçoamento do ensino podem ser 
sumarizados nos seguintes itens: 

a) Sintonia entre o perfil que se busca atingir do formando, incluindo as habilidades a serem 
desenvolvidas, a estruturação das atividades ao longo da permanência do aluno na Instituição de 
Ensino, em consonância com inserção local e regional. 

b) Ensino voltado para o aluno, tornando-o sujeito ativo do processo ensino aprendizagem. 
C) Valorização do ser humano, dos aspectos sociais e das questões ambientais. 
d) Articulação entre pesquisa básica e aplicada. 

e) Integração entre teoria e prática. 

III - Voto do Relator: 

Considerando que a habilitação foi aprovada em nível de departamento e nível de Núcleo de 
Educação, conforme Resolução n° 005/CONED, de 26 de janeiro de 1999, considerando que na 
prática a grade está implantada desde 1998 onde a turma se encontra no terceiro período, sou 
de parecer favorável a autorização do=lidação de reformulação do curso de Pedagogia, 
incluindo a grade curricular bem como 	dos estudos realizados pelos alunos 
ingressantes em 1998. r 

edo Gomos da Silva 
Relator 

IV - Parecer da Câmara: 
Na reunião do dia 15.03.99, à Câmara acompanhou o voto do relator com emenda aditiva de que: 
a) O relator apresente até o dia da plenária as ementas referentes ao 1°, 2° e 3° períodos; b) A 
Coordenação de Curso encaminhe ao COXJSEPE, para deliberação, as ementas dos demais 

períodos até antes do início do semestre. 

Zen Gome La Silva 

Presidehje 

V - Parecer do Plenário. 
Na sôa sessão ordinária de 18.03.99 aprovou se a conclusão da Câmara. 

Migup, Nenevê 

Vibe-fesidente 



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONÔNIA UNIR 

Resolução n.° 281/CONSEPE, de 18 de Março de 1999. 

Reformulação do Curso de Pedagogia. 

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições legais, considerando: 

• Parecer 273CEN; 

• A deliberação Plenário na 86' sessão ordinária, 

RESOLVE: 

Art. l - Aprova a reformulação do Curso de Pedagogia. 

Art. 20  - Convalidar as disciplinas ofertadas nos 1°, 2° e 3° períodos. 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

liguej4enevê 
Vice-Presidente 


