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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Rondônia deriva do processo vivido desde sua implantação. 

Em 18 anos de funcionamento, o Curso de Pedagogia reformulou sua 

proposta curricular algumas vezes. A última alteração ocorreu em 1998, cuja 

primeira turma sob sua égide encontra-se no 81  Período. 

O momento histórico que norteia as questões político-educacionais 

aponta a necessidade de que o projeto formador do pedagogo seja 

redefinido de modo a aglutinar forças e interesses no aperfeiçoamento 

contínuo do Curso. 

2 - JUSTIFICATIVA 

O Brasil, desde um passado recente, vem assistindo ao debate das várias 

instâncias formadoras dos profissionais de educação, desenvolvendo 

questionamentos em torno do papel das licenciaturas, em especial da formação do 

pedagogo. 

A lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, apresenta no conjunto de suas 

diretrizes uma preocupação com a necessidade de aperfeiçoamento da formação 

docente e dos demais profissionais da educação. 

O parecer CNE n° 970 da CES, aprovado em 09 de novembro de 1999, suscita 

uma análise mais apurada sobre qual a formação que compete ao curso de 

"T pedagogia, como é possível constatar, quando se lê: "esta interpretação é 

confirmada pela redação do art. 64, o qual trata especificamente dos cursos de 

pedagogia:" a formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 

básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base 

comum nacional", a lei distingue, portanto os cursos de pedagogia daqueles à 

formação de professores. 

O Conselho Nacional de Educação se manifestou a respeito dos institutos 

superiores de educação e dos cursos normais superiores, através do parecer CES N° 

115/99. Neste parecer a importância da criação dos institutos superiores de 

educação, através dos cursos normais superiores, foi justificada em termos da 
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necessidade de uma profunda renovação da formação inicial dos professores para 

a Educação Básica, cuja formação deveria ser feita em cursos profissionais 

específicos, com projetos pedagógicos próprios. Eliminando-se, portanto, a 

possibilidade de que a licenciatura fosse oferecida de forma regular como mero 

adendo de matérias pedagógicas dentro de um curso organizado como 

bacharelado. Inversamente, não se deveria também conceber que a formação 

para o magistério das Séries Iniciais da Educação Básica fosse oferecida como mero 

adendo aos cursos regulares de pedagogia, cuja finalidade é outra. 

O Parecer CNE/CP/005/2001 instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para 

formação de professores da Educação Básica de Nível Superior, cursos de 

Licenciatura de Graduação Plena. 

Historicamente, os cursos de pedagogia foram concebidos como instrumento 

de formação de pesquisadores e especialistas de educação. Paralelamente, cabia-

lhes a formação de docentes das matérias pedagógicas que integravam o currículo 

dos cursos normais de nível médio. Os departamentos e/ou faculdades de 

educação ofereciam também, e ainda oferecem, independentemente do curso de 

pedagogia, a formação pedagógica para os alunos matriculados nos bacharelados 

que desejam obter também a licenciatura. 

A iniciativa da Universidade Federal de Rondônia, quando da última a 

reformulação do curso de pedagogia entre os anos 1997/1998, cuja grade curricular 

encontra-se em andamento objetivava, à época, buscar uma solução, mesmo que 

provisória para encaminhamentos contidos no "caput" do art. 62, da LDBN 9394/96, 

assim com o § 40 do Art. 87 da mesma lei. No entanto, a sua operacionalização vem 

provocando inquietações entres os alunos do curso e professores do departamento 

de educação. 

Em 2000, trabalhos como os de Siqueira1, Souza2, entre outros trabalhos 

recentes indicam a necessidade premente de reformulação dos cursos de formação 

do formador e dos demais cursos formadores de profissionais responsáveis pelo 

planejamento e avaliação dos processos escolares de ensino e aprendizagem. E 

reforçam as preocupações quanto à elaboração de um Projeto Político Formador 

do curso de pedagogia que proporcione ao seu egresso uma formação consistente, 

possibilitando-o avançar na compreensão da dinâmica das contradições sociais e a 

intervir na ação educativa com bases cientificas. Desse modo, percebe-se entre os 

SIQUEIRA, Lúcia de Fátima Lopes. Representações de professores sobre fracasso escolar: um estudo na cidade de 
Porto Velho-RO. Dissertação de Mestrado. USP/SP - 2000. 
2 Vide Ana Maria de Lima Souza, Dissertação de Mestrado - USP/SP. 2000. 
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diversos segmentos da comunidade intra e extra-universidade uma forte aspiração 

de que o curso de pedagogia deva ocupar-se em oferecer uma formação 

profissional que, concentrando na docência, avance os limites da preparação para 

atuar no espaço sala de aula. Uma formação que amplie a compreensão das 

relações sociais, que se desenvolve na escola. Assim como constituindo-se enquanto 

espaço da reflexão contínua sobre a necessária articulação político-pedagógica 

dos fenômenos diversos que se processa no ômbito da instituição escolar. 

O Projeto Político Pedagógico, do Curso de Pedagogia da UNIR se materializa 

com os seguintes pressupostos: 

A) sólida formação geral apoiada na compreensão das ciências que se ocupam da 

educação nos diversos contextos na atualidade. 

B) concentração de estudos que contemplem as teorias pedagógicas e os 

conteúdos curriculares da educação básica. 

C) diversificação dos estudos relativos aos processos de gestão e avaliação do 

trabalho pedagógicos em diferentes contextos. 

Em relação ao currículo atual, esta proposta apresenta as seguintes 

modificações: 

Credencia o pedagogo para o exercício profissional da gestão nas áreas 

específicas da atividade educacional em contexto escolar e não escolar, tais como: 

supervisão, orientação e administração. 

Confere ao pedagogo urna formação que o capacite para a docência de 

nas series iniciais do ensino fundamental e nas disciplinas da formação pedagógica 

do profissional docente. 

Fortalece a orientação quanto à formação continuada e ao prosseguimento 

de estudos através de cursos de pós-graduação, visto que a exigência curricular de 

apresentação e defesa de um trabalho monográfico para conclusão do curso gera 

laços de interesse do aluno com a investigação, pesquisa cientifica e o 

aprofundamento dos estudos. 

Restabelece a orientação disciplinar que fortaleça uma integração dos 

saberes teóricos práticos e o desenvolvimento do das competências profissionais 

mediante praticas participativas em contextos diversos da atuação do pedagogo. 

Ressalta-se que a esta proposta defende-se a organização de um curso de 

pedagogia na perspectiva do fortalecimento da formação docente. Da integração 

dos conhecimentos das diversas modalidades de atuação que o pedagogo é 

convocado a atuar com os saberes específicos da gestão. Do planejamento e da 

avaliação dos processos de ensino e aprendizagem, contudo o Projeto Político 
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Pedagógico formal de um Curso não garante tais perspectivas. Estas para sua 

materialização dependem do que de fato ocorrer nos contextos da sala de aula, 

dos trabalhos de investigação e dos estudos complementares. Necessário se faz, 

portanto, um trabalho coletivo coeso entre professores e alunos repensando as 

práticas acadêmicas, as concepções e conteúdos que norteiam a práxis formadora 

do pedagogo. Sem que isso ocorra, o projeto formador do curso de pedagogia não 

produzirá os efeitos que hoje pleiteamos, como necessário. 

3 - EMBASAMENTO LEGAL 

O Art. 53 inciso li da lei 9394/96: "no exercício de sua autonomia são 

asseguradas às universidades sem prejuízo de outras as seguintes atribuições: ( ... ) 

Fixar o currículo de seus cursos e programas, observadas as normas gerais 
'P1 

pertinentes." 

O Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia, prevê no caput dos 

artigos 56 e 57 que o Departamento ao qual o curso estiver vinculado é o 

responsável pela elaboração e organização operacional do projeto pedagógico. 

Assim também, o que se ler no "caput' dos artigos 125 ao 137 com suas alíneas e 

• incisos são elementos legais balizadores da proposta do curso de pedagogia 

UNIR/2001. 

Cabe a instituição de ensino superior ao identificar as necessidades que 

justificam a alteração no currículo de um curso de graduação. Cabe ainda, durante 

o período de integralização/adaptação observar o teor da súmula n° 3/92 do extinto 

Conselho Federal de Educação no que se refere de que não há direito adquirido a 

currículos tanto por parte do aluno quanto da instituição: uma legislação nova 

eminentemente de ordem publica, alcança as situações em curso e a elas se 

aplica. A portaria ministerial n11670/a de 30 de novembro de 1994 dispõe sobre a 

alteração das disciplinas que compõe os currículos dos cursos de graduação. 

Segundo este ato normativo os estabelecimentos de ensino superior podem alterar 

seus currículos desde que submetidas ao colegiado competente da lES e publicados 

ainda segundo o ato os currículos alterados entrarão em vigor no período seguinte 

ao da publicação. 
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4 - PRINCÍPIOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 

Ao pedagogo compete possuir competência científica e política amparada 

no conhecimento teórico-prático sobre o processo educativo. 

Nesta visão o pedagogo deve ter como objeto de formação e atuação o 

trabalho pedagógico intra e extra-escolar. A docência portanto, é seu verdadeiro 

núcleo de trabalho. O pedagogo é um profissional que sabendo ser professor 

domina o conhecimento mais geral que o autoriza ao exercício das funções 

docentes, gerência pedagógica e administrativa no âmbito das atividades 

educacionais. 

O Projeto Formador do Curso de Pedagogia encaminha-se na perspectiva da 

construção do conhecimento, do ensino por solução dos problemas e do 

desenvolvimento de competências e habilidades. Por isso não basta o ensino das 

ciências, mas se faz necessário à reflexão da história das ciências. Situar as 

orientações metodológicas, históricas empregadas na formulação social do 

conhecimento é condição essencial para apropriação e produção do 

conhecimento pelos sujeitos envolvidos no contexto do processo formador, o 

Currículo do Curso de Pedagogia, contemplando a visão de totalidade e de 

interesse deve ter como base eixos Curriculares, tais como: 

1. fundamentação teórica; 

2. relação teoria/prática; 

3. compromisso social; 

4. trabalho coletivo. 

5 - OBJETIVOS DO CURSO 

Constituir uma formação que desenvolva a competência técnica e política 

para a docência. 

Fortalecer uma formação que contemple a dimensão profissional do 

pedagogo no âmbito da gestão educacional através de um corpo de 

conhecimento articulado dialeticamente com o domínio do conhecimento 

específico das várias áreas de atuação. 

Garantir a integração do ensino com a pesquisa e a extensão, permeando 

todo o currículo de maneira que resulte a formação do profissional sensibilizado para 

a importância da pesquisa em educação. 

ir 
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5.1 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
pr 

Conforme Proposta de Diretrizes Curriculares do MEC: o curso de Pedagogia 

deve abranger conteúdos e atividades que constituam base consistente para a 

formação do educador capaz de atender ao perfil já exposto. Nessa direção, as 

seguintes competências e habilidades, entre outras, devem ser desenvolvidas: 

• compreensão ampla e consistente do fenômeno e da prática educativos 

que se dão em diferentes âmbitos e especialidades; 

• compreensão do processo de construção do conhecimento no indivíduo 

inserido em seu contexto social e cultural; 

• capacidade de identificar problemas sócio-culturais e educacionais 

propondo respostas criativas às questões da qualidade do ensino e medidas que 

visem superar a exclusão social. 

• compreensão e valorização das diferentes linguagens manifestos nas 

sociedades contemporâneas e de sua função na produção do conhecimento; 

• compreensão e valorização dos diferentes padrões e produções culturais 

existentes na sociedade contemporânea; 

• capacidade de apreender a dinâmica cultural e de atuar adequadamente 

em relação ao conjunto de significados que a constituem; 

• capacidade para atuar com portadores de necessidades especiais, em 

diferentes níveis da organização escolar, de modo a assegurar seus direitos de 

cidadania; 

• capacidade para atuar com jovens e adultos defasados em seu processo 

de escolarização; 

ION 

	

	
• capacidade de estabelecer diálogo entre a área educacional e as demais 

áreas do conhecimento; 

• capacidade de articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento 

e da prática pedagógica; 

• capacidade para dominar processos e meios de comunicação em suas 

relações com os problemas educacionais; 

• capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos 

adequados à utilização das tecnologias da informação e da comunicação nas 

práticas educativas; 

• compromisso com uma ética de atuação profissional e com a organização 

democrática da vida em sociedade; 
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articulação da atividade educacional nas diferentes formas de gestão 

educacional, na organização do trabalho pedagógico escolar, no planejamento, 

execução e avaliação de propostas pedagógicas da escola; 

• elaboração do projeto pedagógico, sintetizando as atividades de ensino e 

administração, caracterizadas por categorias comuns como: planejamento, 

organização, coordenação e avaliação e por valores comuns como: solidariedade, 

cooperação, responsabilidade e compromisso. 

6 - PROPOSTA PEDAGÓGICA 

O desafio que o momento histórico político e educacional imprime é o de 

abarcar a formação do profissional pedagogo que, ao terminar o curso, demonstre 

a capacidade de compreensão dos diversos domínios do conhecimento 

pedagógico e dos conteúdos das disciplinas específicas. Assim como os saberes e 

competências relacionadas ao fazer pedagógico de natureza ampla e os saberes 

didáticos geral e específicos. 

Para superar tal desafio, a Proposta do Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Rondônia, defendida como prioridade na operacionalização do projeto 

formador do curso, é o seguinte: 

A relação ensino, pesquisa e extensão. 

O ensino ocupa-se do conhecido. A pesquisa procurará avançar no 

desconhecido, apontar saídas em algumas situações. A extensão apoiar-se-á no 

ensino e na pesquisa articuladamente. 

A ação docente, no exercício de cada disciplina, deverá prever a atividade 

' 

	

	de extensão, que incorpora os resultados de pesquisas, e ainda, atividades que 

apontem a necessidade de novas pesquisas. 

O trabalho em campo envolve desde a prática profissional em ambiente 

escolar e investigações diversas que deverá ser norteado por questões teóricas. A 

sistematização dos trabalhos escritos deve priorizar a esfera da natureza do curso 

visto que na graduação o objetivo da pesquisa é desenvolver atividades de 

iniciação à ciência. Deve-se evitar a ocupação demasiada com a pesquisa no 

sentido tradicional do termo. O entendimento é que a pesquisa na graduação deva 

influir no enriquecimento e no aperfeiçoamento das ações ligadas à extensão. 

Atividades culturais e ação cidadã. 

Visto as exigências do mundo atual que faz recair sobre os processos de 

formação inicial do pedagogo um envolvimento mais acirrado com a 
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transformação social. O curso de pedagogia deve ir mais além do que a simples 

formação acadêmica e levar em conta o acesso do aluno à cultura e às vivências 

da vida cidadã no sentido mais amplo. Durante o curso, o aluno deverá envolver-se 

com múltiplas atividades ligadas ao desvelamento da cultura local, regional, 

nacional e mundial através de estratégias como: visitas à exposição de artes, 

palestras, peças de teatro, entre outros. Assim como a organização de estudo e 

análise dos fenômenos urbanos das populações minoritárias, do trabalho 

comunitário esta ação ocupar-se-á dos do mapeamento dos problemas sociais da 

comunidade, em especial, na esfera cultural e educacional. Assim como concurso 

do levantamento de medidas de intervenção. 

7 - PROPOSTA CURRICULAR 

O entendimento de Currículo que norteia o Projeto Político Pedagógico do 

Curso de Pedagogia Universidade Federal de Rondônia é o de desenvolvimento 

curricular de um curso que deva superar a lógica linear de disciplina por uma lógica 

que interdisplinarmente avance num movimento de espiral (ida e volta) entre 

períodos. Processo este de inconclusão (do visto antes com o visto depois) em 

abrangência, aprofundamento e especificidade. A exemplo, a abordagem da 

disciplina Oralidade e Escrita no núcleo de estudo fundamentação teórica que o 

aluno cursa no terceiro período é revisitada e vice-versa na abordagem das 

disciplinas Fundamentos e Prática do Ensino de Língua Portuguesa 1 e II que o aluno 

cursará respectivamente nos períodos V e VI. Ressalta-se a importância do 

aprofundamento e inter-relação no encontro das ementas de cada disciplina. 

AN 

	

	Ainda nesse sentido, entende-se que o currículo deve garantir os princípios de 

articulação e coesão aglutinando as diversas abordagens disciplinares. Desse modo, 

opta-se no curso de pedagogia por eleger cinco núcleos de estudos', a saber: 

A. Núcleo de Estudo das Disciplinas Introdutórias do Curso; 

B. Núcleo de Estudo das Disciplinas de Fundamentação Teórica; 

C. Núcleo de Estudo das Disciplinas das Habilitações Específicas; 

D. Núcleo de Estudo das Disciplinas Interdisciplinares; 

E. Núcleo de Estudo das Disciplinas Tópicos Especiais. 

3 Núcleo de Estudo aqui entendido como uma unidade organizadora dos conteúdos e estratégias de 
um certo grupo de disciplinas. 



1- Organização didática: carga horária do curso, calendário letivo e horário 

escolar 

O curso totalizará 8 períodos com vinte semanas cada; carga horária total de 

3.200 horas, sendo 2.880 em hora/aula e 320 para produção da Monografia de 

Conclusão do Curso. 

O curso funcionará em um turno com quatro aulas de 60 minutos e um 

intervalo de dez minutos entre terceira e a quarta aula, durante cinco dias na 

semana. 

Todas as disciplinas têm carga horário de 80 horas equivalentes a quatro 

créditos. Prioritariamente as disciplinas do Núcleo de Estudos das Habilitações 

Específicas têm sua carga horário distribuídas preferencialmente em 60 horas/aulas 

presenciais e 20 horas para o desenvolvimento da prática de ensino e do trabalho 

de campo. 

As disciplinas dos demais Núcleos de Estudos devem garantir a cada período 

seminários de socialização e de avaliação com caráter obrigatório para o aluno 

com vistas a garantir a articulação, aprofundamento e avaliação dos estudos feitos 
a- 

no período. 

Os seminárlos ao final de cada período contribuirão ainda para que a troca 

permanente de informação - saberes/fazeres (teoria/prática) permita o 

aperfeiçoamento contínuo do projeto formador do curso. 

Quanto ao calendário letivo é reconhecido o esforço da Universidade Federal 

de Rondônia assim como outros organismos envolvidos com questões educacionais 

no sentido de desenvolver ações promotoras do tempo letivo consoantes com o ano 

ION civil. 

A nossa matriz curricular, desse modo, se caracteriza por imprimir a 

observância regular do tempo de férias e recesso escolar entre períodos. Desse 

modo, o calendário escolar do curso deve ter inicio em meados de fevereiro com 

recesso previsto para primeira quinzena de julho e encerramento da terceira 

semana de dezembro, respeitadas as normativas do calendário acadêmico 

estabelecidas pelo PROGRAD/UNIR. 
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2 - Do gerenciamento do curso e do corpo docente 

O gerenciamento operacional do curso de pedagogia observadas, as 

relações com o PROGRAD e Núcleo de Educação são acompanhados pelo chefe 

de departamento em conjunto com os professores lotados no DED. 

Os professores que ministram disciplinas no curso de pedagogia e que são 

oriundos de outros departamentos devem ter assento nas reuniões do corpo 

docente do curso de pedagogia com vistas ao acompanhamento do Projeto 

Político Pedagógico com direito à voz. O voto é permitido somente aos professores 

no lotados no DED. 

ION 
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8 - MATRIZ CURRICULAR 

SEMES- 
TRE 

LETIVO 

Núcleo 
de 

Estudo 

Disciplina/Atividade 

Nomenclatura CR CH 

A Metodologia da Produção Acadêmica e Científica 04 80 
D Psicologia do Desenvolvimento 04 80 
A Introdução à Educação 04 80 
A Informática Básica 04 80 
D Sociologia da Educação 04 80 
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B Oralidade e Escrita 04 80 
C Fundamentos e Prática do Ensino de Educação Física 04 80 
B História da Educação 04 80 
D Psicologia da Aprendizagem 04 80 
C Didática 1 04 80 
C Fundamentos e Prática do Ensino da Arte 04 80 
E Educação com Portadores de Necessidades Educativas 

Especiais  

04 80 

C Didática II 04 80 
B Filosofia da Educação 1 04 80 
C Fundamentos e Prática do Ensino de História 04 80 

IV 

B Filosofia da Educação II 04 80 
B Avaliação Educacional 04 80 
C Fundamentos e Prática do Ensino de Língua Portuguesa l 04 80 
B Pensamento Educacional Brasileiro 04 80 
E Educação com Jovens e Adultos 04 80 

V 

C Fundamentos e Prática do Ensino de Língua Portuguesa II 04 80 
C Fundamentos e Prática do Ensino de Ciências 04 80 
E Educação com Comunidades Tradicionais na Amazônia 04 80 
B Teoria da Educação Brasileira 04 80 
E Pesquisa em Educação e Monografia 04 80 

VI 

C Fundamentos e Prática da Administração Educacional 04 80 
C Fundamentos e Prática do Ensino de Geografia 04 80 
C Gestão do Trabalho Escolar 04 80 
C Fundamentos e Prática da Supervisão Educacional 04 80 
B Políticas Públicas em Educação 04 80 

VII 

E Tecnologias Aplicadas à Educação 04 80 
B Currículos e Programas 04 80 
C Fundamentos e Prática do Ensino de Matemática 1 04 80 
C Fundamentos e Prática da Orientação Educacional 04 80 
D Legislação Educacional 04 80 

VIII C Fundamentos e Prática do Ensino de Matemática II 04 80 
Apresentação e Defesa de Monografia de Conclusão de 
Curso 	- 016 320 
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9 - EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO 

O objetivo da educação. A educação como ponto de partida e de chegada dos 

estudos e das reflexões do pedagogo. A contemporaneidade, os limites, enganos, e 

ilusões da educação. Relação educação/sociedade, educação/cultura. 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Noções sobre o uso do computador, sistema operacional, gerenciador de arquivos, 

domínio das ferramentas de edição de texto, planilha eletrônica, Internet e e-mail. 

METOLOGIA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA 

Introdução às linguagens de acesso às diferentes fontes de produção da pesquisa 

educacional: biblioteca, meios informatizados, e outros. Domínio de técnicas de 

leitura e de produção de textos acadêmicos e suas diferentes abordagens 

(resenhas, resumos, fichamentos e papers). Como preocupação secundária, 

introduzir o universo da pesquisa e da abordagem da ciência no meio acadêmico: 

noções de elaboração de projetos de pesquisa. 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Estudo das concepções teóricas sobre a educação no discurso sociológico clássico 

e nos autores contemporâneos. 

PENSAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

Estudo dos autores brasileiros em educação (Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, 

Paulo Freire, Dermeval Saviani). 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 

Programas governamentais em educação (educação básica e ensino superior; 

educação de jovens e adultos; educação profissional; educação profissionalizante, 

educação especial, educação à distância) e seus desdobramentos. 

TEORIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Estudo do movimento das grandes construções epistemológicas da educação 

brasileira: pedagogia tradicional; escolanovismo, pedagogia libertadora e 

construtivismo; teoria do capital humano, tecnicismo e tecnologismo; pedagogia 

libertária e pós-narrative turn; teorias crítico-reprodutivistas; pedagogia histórico-

crítica, sócio-interacionismo, pedagogia radical e teoria crítica. 

ION 
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e. 	ORALIDADE E ESCRITA 

As diversas culturas de tradição oral, o surgimento da escrita e a diversidade de 

papeis que desenvolveu. O impacto da escrita na cultura ocidental: linguagem, 

significado e análise do discurso. 

DIDÁTICA 1 

Desenvolvimento histórico da Didática e tendências pedagógicas. O processo de 

ensino/aprendizagem na educação, interação professor-aluno. Competências do 

educador. 

DIDÁTICA II 

Organização do trabalho didático do professor; planejamento; projeto pedagógico; 

plano escolar. 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

Estudar a organização dos sistemas de ensino considerando as peculiaridades 

nacionais e os contextos internacionais; as políticas educacionais e legislação de 

e. 	ensino; a estrutura e o funcionamento da educação. 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 1 

Introdução ao pensar, ao ato de filosofar, ã gênese do homem grego e da 

ocidentalidade, as obras dos Pré-Socráticos, platonismo, aristotelismo, e tomismo; 

caracterizando a reflexão e a prática filosófica e seus desdobramentos para a 

gênese do pensamento educacional. 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO II 

Principais referências teóricas do pensamento filosófico contemporâneo que mais 

diretamente dizem respeito às teorias educacionais (liberalismo, positivismo, 

marxismo, pragmatismo existencialismo). 

GESTÃO DO TRABALHO ESCOLAR 

Gestão escolar; elaboração de projeto político-pedagógico da escola. A 

organização do trabalho escolar: linguagem, tempo, espaço. Indivíduo e 

Organização. 
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CURRÍCULOS E PROGRAMAS 
11. 	

Determinações históricas, culturais, epistemológicas dos currículos e programas de 

ensino; paradigmas técnico, prático e crítico e suas implicações para o processo de 

desenvolvimento curricular. 

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

Métodos, objeto e conceitos da Psicologia; psicologia e educação; inatismo, 

ambientalismo, interacionismo e sócio-interacionismo, fases do desenvolvimento e 

seus fatores; família, escola, meios de comunicação, sexualidade e agressividade. 

PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 

Conceitos, teorias, e motivação da aprendizagem; teorias do condicionamento; 

teorias cognitivas, a relação professor-aluno, educação especial. 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Objeto, método e teorias e produção da história; história da educação no Brasil e no 

restante do mundo ocidental até o século XIX. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE ARTES 

Introdução à criação, música, pintura, escultura. Literatura, e cinema. Ferramentas 

básicas e projetos específicos para o trabalho com Filosofia, Literatura e Arte. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE PORTUGUÊS 1 

Abordagem da leitura de mundo, a comunicação e o texto, domínios relacionados 

aos mecanismos específicos de linguagem, a formulação de juízos articulados e à 

sua expressão Domínios com base no qual se desenvolve o raciocínio interdisciplinar. 

Domínio relacionado ao desenvolvimento de consciência sobre o ato de 

comunicação, oralidade e principio de textualidade, utilização social da oralidade 

e escrita. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE PORTUGUÊS II 

Domínio relacionado ao desenvolvimento da consciência sobre o ato da 

comunicação, seu valor social, individual e em diversas formas. Conceito 

intermédios entre os domínios da Leitura de Mundo e o Texto. Domínio curricular 

referente ao desenvolvimento das habilidades formais de expressão e de 

decodificação de mensagens verbais e não verbais. 
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FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 1 

O ensino da Matemática; conceito de número; classificação; série e seqüências; as 

necessidades reais do aluno relativas ao aprendizado da matemática. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA II 

Estudo dos objetivos que o ensino da Matemática deve cumprir no currículo de 

educação básica. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Estudo sobre os diversos aspectos do ensino de ciências; analise dos limites e 

possibilidades do trabalho do professor de ciências. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA 

As metodologias relativas ao estudo dos acontecimentos situados no tempo por 

ON 
meio de fontes históricas, documentos, objetos arqueológicos, coleção, tradição 

oral tendo como referencial teórico a pedagogia por projetos e suas implicações 

práticas. 

a , 
	 FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE GEOGRAFIA 

As metodologias relativas ao estudo dos acontecimentos contextualizados no 

espaço por meio de mapas físicos, políticos, temáticos e históricos, assim como, 

esquemas, quadros e descrições. O homem enquanto sujeito que constrói e 

reconstrói o espaço; conceitos de espaço, lugar e território. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Fundamentos básicos; psicomotricidade; jogos cooperativos; recreação. 

ION EDUCAÇÃO COM PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Estudo da especificidade do ato pedagógico nas suas dimensões básicas do saber, 

do fazer e do ser, bem como as implicações dessa especificidade na dimensão 

social e política. As implicações disso na educação dos portadores de necessidades 

especiais. 

EDUCAÇÃO COM JOVENS E ADULTOS 

Andragogia; processo de ensino e aprendizagem com adultos; produção do 

conhecimento não escolar; estudo das teorias e dos programas voltados para a 

educação de jovens e adultos. 
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NOVAS TECNOLOGIAS 

Abordagem interdisciplinar propondo-se o tratamento das tecnologias de 

comunicação e informação no ambiente educativo. Os programas de Ensino à 

distância. 

EDUCAÇÃO COM POPULAÇÕES DA AMAZÔNIA 

Estudo das formas de socialização e aprendizagem presentes nos modos de viver e 

significar o mundo das comunidades amazônicas. Compreender os dilemas, 

contribuições, desafios da atividade de ensino e aprendizagem, e do saber escolar 

neste contexto. 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

Pressupostos Epistemológicos da Avaliação Educacional; A avaliação e a LDB; 

Avaliação e orientação escolar; Procedimentos metodológicos do processo 

avaliativo; A avaliação e as diferenças; Avaliação: práticas superadoras. 

PESQUISA PEDAGÓGICA E MONOGRAFIA 

Espaço utilizado para a integração horizontal das disciplinas; de fomento e 

acompanhamento da elaboração do projeto de monografia dos alunos, que ao 

final do semestre deverão estar vinculados aos respectivos orientadores sob a 

responsabilidade do professor da disciplina. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL 

O Espaço Institucional; Os Sistemas de Ensino; As Caracte-rísticas Organizacionais; Os 

estabelecimentos de Ensino; Funções Administrativas e Pedagógicas; Gestão de 

recursos; Legislação Específica; prestação de Serviço Educacional; Profissionais de 

Ensino; Plano de Carreira; Convenção Coletiva de Trabalho; Assessorias; Órgãos 

Fiscalizadores. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Fundamentos legais; ética e Orientação Educacional; áreas de atuação; 

Orientação Vocacional, técnicas de medidas e avaliação em Orientação 

Educacional. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DA SUPERVISÃO EDUCACIONAL 

Supervisão Escolar; O supervisor e a relação entre escola, o contexto social, 

econômico e político; Supervisor e a Organização do Trabalho na escola; 0 
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supervisor e o planejamento; Procedimentos Metodológicos da Ação Supervisora; O 

Supervisor e a Avaliação Escolar. 

10 - MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

A atividade de produção de Monografia de Conclusão de Curso acontecerá 

como desdobramento do perfil do curso, ou seja, ao longo dos cinco semestres que 

antecedem a formalização da relação de orientação, é fundamental que os professores 

ao realizarem seus trabalhos em sala de aula, orientem algumas atividades, como a 

avaliação, por exemplo, para se configurarem como embrionárias da pesquisa. Desta 

forma, estaremos construindo um processo de aprendizagem que consegue construir 

junções importantes entre teoria, prática e pesquisa, culminando numa atividade de 

orientação e geração do conhecimento ao longo do trabalho da elaboração da 

monografia. 

A monografia de conclusão de curso é espaço curricular destinado à realização 

da pesquisa/ensaio, que representará a culminôncia da produção intelectual de cada 

aluno do Curso de Pedagogia. 

Para desenvolvê-lo é preciso que o aluno esteja preparado para trabalhar 

intelectualmente, podendo desenvolver o estudo, a leitura e a documentação pessoal, 

com relativa autonomia. Desta forma, é importante estabelecer uma sistemática de 

trabalho que contemple horas de leitura e reflexão sobre o tema pesquisado, horas de 

pesquisa de campo e coleta de dados e horas de orientação individual e coletiva. 

O exercício da escrita deve ocorrer em todas as fases da pesquisa, pois mesmo 

que o texto venha a ser modificado o ato de escrever já estará consolidado. Além disso, 

o registro de informações e as análises preliminares preservam o aluno da possível 

aceleração na elaboração final da monografia, e do comprometimento da qualidade 

do texto a ser apresentado. 

Busca e definição do orientador 

Em decorrência dos contatos ocorridos entre o aluno, o orientador e o professor 

da disciplina de Pesquisa em Orientação e Monografia, a definição formal da orientação 

do trabalho de Monografia de Conclusão de Curso deverá ocorrer em requerimento 

encaminhado ao Chefe do Departamento de Ciências da Educação, que levará ao 

conhecimento e aprovação do Conselho de Departamento; estando assim formalizada 

a relação de orientação, observando-se o número máximo de oito orientandos por 

professor orientador. 
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A quebra do vínculo de orientação pode ocorrer a qualquer momento, desde que 

o aluno ou o orientador encaminhe novo requerimento solicitando ao quebra de vínculo 

ao Chefe do Departamento de Ciências da Educação, que levará ao conhecimento e 

aprovação do Conselho de Departamento. 

Apresentação pública 

Uma das atividades inerentes à monografia é a apresentação do trabalho para os 

professores do departamento, alunos, ex-alunos e demais interessados. 

É necessário que o estudante esteja atento para a importância deste momento 

para sua formação acadêmica, e para tanto elabore e participe da apresentação com 

o mesmo cuidado que escreve seu trabalho. Além disso, a apresentação é parte da 

avaliação final do aluno para a qual será atribuída uma nota, a exemplo das disciplinas 

do curso regular de pedagogia. 

A exposição deverá ser sempre oral e caso o estudante queira poderá utilizar-se 

de outros recursos tais como: slides, transparências, vídeos e outros. O uso destes 

aparatos poderá auxiliar o expositor, mas não é obrigatório. 

As monografias deverão ser entregues no Departamento de Ciências da 

Educação no mínimo com 30 dias de antecedência da data da defesa, em 5 cópias 

impressas (3 para a banca, uma para o departamento e uma para a biblioteca), e em 

um disquete. 

No ato do depósito da monografia, o aluno deverá entregar também uma cópia 

em papel e uma no mesmo disquete da monografia contendo o arquivo de um artigo 

de sua autoria (contendo entre 5 e 10 laudas, com a mesma disposição gráfica exigida 

para a monografia) versando sobre o tema de sua monografia, que será objeto de 

. 	parecer para futura publicação em revista da Universidade. 

11 - AVALIAÇÃO CURRICULAR 

Entendendo-se o currículo como um processo contínuo de ser e vir a ser, se faz 

necessário que as estratégias de avaliação sejam concebidas como auxiliares do 

processo que se faz no fazer. Importa aqui ressaltar a necessidade de que se avalie 

permanentemente ao longo do curso a ao seu final. 

Assim sendo definimos que, respeitadas as normas de avaliação prevista no 

Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia, o curso de pedagogia 

adote um sistema de avaliação em dois níveis: 
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A) por um conselho permanente de professores e alunos, eleitos e/ou 

indicados por um colegiado de alunos e professores; 

B) Por um processo de consulta externa a cada dois anos a partir da 

conclusão da 1'turma de alunos egressos. 

Quanto à avaliação dos alunos do curso, estes serão avaliados em cada 

disciplina por um processo de auto e hétero avaliação. 

Quanto à avaliação do processo ensino-aprendizagem, estes observarão as 

linhas gerais a que a UNIR propõe para o aluno de graduação. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR 

Processo n° 005542/2001 
Interessado: Departamento de Pedagogia 
Assunto: Matriz Curricular Curso de Pedagogia-2001 

O presente processo trata da mudança da estrutura curricular do curso de Pedagogia 
- Habilitação no magistério das séries iniciais do ensino fundamento, formação pedagógica 
do profissional docente e gestão educacional. 

A proposta de estruturação curricular do curso totaliza-se em 3.200 horas, sendo 
2.880 em hora/aula e 320 para produção de monografia de conclusão do curso, a ser 
ministrado e 8 períodos, com 20 semanas cada. O curso funcionará em um único turno, com 
aulas de 60 minutos e um intervalo de dez minutos entre terceira e quarta aula, durante 
cinco dias na semana. 

O projeto de reformulação, apresenta objetivos bem definidos quanto à mudança da 
estrutura curricular, com justificativa que acompanha as mudanças sociais, buscando sua 
compatibilização com o mundo do trabalho. Enfatiza ainda a necessidade de se ter uma 
fundamentação teórica, relação teoria/prática, compromisso social, e trabalho coletivo. 

A estrutura se divide em cinco núcleos, a saber: 
A-Núcleo de Estudo das Disciplinas Introdutórias do Curso; 
13-Núcleo de Estudo das Disciplinas de Fundamentação do Curso; 
C-Núcleo de Estudos das Disciplinas das Habilitações Especiais; 
D-Núcleo de Estudo das Disciplinas Interdisciplinares, e 
E-Núcleo de Estudo das Disciplinas Tópicos Especiais. 

Os pressupostos políticos do curso são destacando da seguinte forma: 
"A) sólida formação geral apoiada na compreensão das ciências que se ocupam da 
educação nos diversos contextos na atualidade; 
B) concentração de estudos que contemplem as teorias pedagógicas e os conteúdos 
curriculares da educação básica; e 
C) diversificação dos estudos relativos aos processos de gestão e avaliação do trabalho 
pedagógico em diferentes contextos". 

Na página 5, trata das principais mudanças proposta, com relação à estrutura 
anterior do curso, destacando o exercício profissional no contexto escolar e não escolar, 
como: "supervisão, orientação e administração". 

Apresenta um ementário para cada disciplina. 
Apresenta uma Planilha de Horário. 
Como se trata de uma proposta de mudança na orientação política-pedagógica do 

curso, faz-se necessário baixar diligência para que se tome algumas providências: 
1. Anexar cópia da ata do Departamento que aprovou a referida mudança; 
2. Atender à Resolução n° 254 —CONSEPE; 
3. Anexar a estrutura curricular anterior do curso, apresentando um plano de adaptação 

que proporcione uma transição não traumática; J. 

A 



4. Anexar a estrutura curricular anterior com justificativa das alterações de cada disciplina 
posposta; 

5. Deixar claro nas ementas quanto a estruturação do conteúdo da disciplina, deixando 
livre para que os Departamentos responsáveis pelas respectivas disciplinas, tenham a 
liberdade de elaborar seus conteúdos programáticos; 

6. Justificar a adaptação da Carga Horário, correspondente as diferentes disciplinas, de 
acordo com sua importância para o curso; 

7. Justificar a fixação da planilha de horário, em anexo, considerando que existem 
disciplinas de outros Departamentos, justificando ainda, sobre a rigidez nos horários; 

8. Justificar a concentração das disciplinas em um único turno, e 
9. Estudar a possibilidade de extensão do curso de pedagogia para o noturno, com vista ao 

atendimento de outras demandas da sociedade. 
Após atendido as observações, solicito que seja remetido a este conselheiro para que 

possa fazer uma análise mais apurada e uma parecer conclusivo. 

Porto Velho, 14 de dezembro .e 2001 

4 

Prof.Ms. 	so 
C (nselheiro ' - ator 



O parecer elenco nove providências. Segue abaixo os esclarecimentos: 

1 - Segue cópia da ata em anexo. 

2 - As disciplinas implicadas na resolução 254/CONSEPE foram contempladas 

nas disciplinas: 

Filosofia: diretamente contemplada em duas disciplinas: Filosofia da Educação 1 e 

Filosofia da Educação II; indiretamente em outras duas disciplinas: Pensamento 

Educacional Brasileiro e Teoria da Educação Brasileira. 

Português: diretamente contemplada três disciplinas: Oralidade e Escrita, 

Fundamentos e Prática do Ensino de Português 1, Fundamentos e Prática do Ensino 

de Português II. 

Sociologia: diretamente contemplada na disciplina de Sociologia da Educação; 

indiretamente contemplada na disciplina de Educação com Comunidades 

' 	Tradicionais na Amazônia. 

Metodologia Científica: contemplada diretamente em duas disciplinas: Metodologia 

da Produção Acadêmica e Científica, Pesquisa em Educação e Monografia. 

Desta forma, consideramos que as disciplinas implicadas na resolução acima 

estão não somente garantidas na nova proposta do curso, mas foram ampliadas e 

direcionadas às reais necessidades do curso, estabelecendo uma relação de 

importância dentro dele. 

3 - A página da internet do Conselho Nacional de Educação orienta o 

seguinte: 

"11 - O currículo do curso de graduação pode ser alterado pela instituição de Ensino 

Superior durante o período de integralização? 

Sim. A teor da Súmula n° 3/92, do extinto Conselho Federal de Educação, não há 

direito adquirido a currículos tanto por parte do aluno quanto da escola. Uma 

legislação nova, eminentemente de ordem pública, alcança as situações em curso 

e a elas se aplica. 

A Portaria Ministerial n° 1670-A, de 30 de novembro de 1994, dispõe sobre a 

alteração das disciplinas que compõem os currículos plenos dos cursos de 

graduação ministrados por faculdades isoladas. 

Segundo este ato normativo os estabelecimentos isolados de ensino superior 

podem alterar seus currículos desde que as alterações sejam submetidas ao 

colegiado competente da lES e publicadas no Diário Oficial da União. Ainda 

segundo o ato citado, os currículos alterados entrarão em vigor no período letivo 

seguinte ao da publicação. 



A teor do art. 53, II, da Lei 9.394/96 (LDB), é assegurado às universidades, no 

exercício de sua autonomia, fixar os currículos dos seus cursos e programas, 

observadas as diretrizes gerais pertinentes. 

Assim, observado o procedimento delineado acima, os currículos alterados 

são aplicáveis e vinculam os alunos que ainda não tiverem concluído o curso." 

Considerando que o monitoramento destas alterações são da competência 

do Departamento de Ciências da Educação, o processo de "transição não 

traumática" têm sido objeto de preocupação dos docentes nas discussões ocorridas 

desde março deste ano e não foram anexadas por não serem objeto central deste 

processo. Além do mais em função das discussões, em curso, sobre esta nova 

proposta envolvendo alunos e professores, tal solicitação ainda merecerá novas 

contribuições, sendo implementadas tão logo ocorra a aprovação da nova 

\ 	proposta. 

4 - A estrutura curricular anterior foi inspirada em outros referenciais teórico-

temporais, constituindo um curso e uma habilitação que respondia à necessidades 

que foram revistas em posicionamento conjunto das entidades ANPED, ANFOP, 

ANPAE, FORUNDIR, CEDES e Fórum Nacional em Defesa do Professor. Posicionamento 

este referendado pelo Conselho Nacional de Educação em reunião de consulta 

com o setor acadêmico ocorrida em 07.11.2001 - Brasília DF. 

5 - As ementas apresentadas elas representam a síntese das necessidades e 

habilidades do curso, reafirmando as diretrizes curriculares discutidas nas agências 

formadoras e nos respectivos fóruns. 

Os demais departamentos, parceiros nesta formação, que tenham disciplinas 

ON envolvidas na proposta curricular que demandem conteúdos não previstos nas 

ementas, poderão encaminhar suas sugestões sendo analisadas pelo Conselho do 

Departamento de Ciências da Educação fórum específico para decisões desta 

ordem, conforme Regimento Geral da Universidade. 

6 - A padronização da carga horária para todas as disciplinas se deu em 

função de garantir uniformidade às diferentes abordagens, sejam de ordem teórica, 

de caráter prático, e até mesmo regional, de acordo com sua importância para o 

curso. 

7 - Conforme consta na Planilha de Horários na página 22 "OBSERVACÃO:  O 

quadro de horários acima é ilustrativo e se presta a relacionar as disciplinas com os 

respectivos semestres letivos". Ou seja: como sempre ocorre em todos os cursos 

desta IFES, os quadros de horários levam em conta as disponibilidades dos docentes 

e o calendário da instituição. 



8 - Desde sua criação, o curso de Pedagogia é oferecido no período 

matutino, exceção feita aos cursos conveniados. 

9 - Tal sugestão não nova para o Departamento de Ciências da Educação, e 

tem sido objeto de reflexão sempre esbarrando nas limitações impostas às IFES. E em 

momento oportuno poderemos retomar tal reflexão. 

MARIL ', r# ES F 	E PASSOS 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR 

Processo n° 005542/2001 
Interessado: Departamento de Pedagogia 
Assunto: Matriz Curricular de Pedagogia —2001. 

O presente Processo depois de ter recebido um parecer preliminar, baixou 
diligência ao Departamento de Ciências da Educação para que adotasse algumas 
providências como: 

1. Anexar cópia da ata do Departamento que aprovou a referida mudança; 

Posição do Departamento:  

Anexou a ata que aprovou a mudança da grade curricular. 

2. Atender a Resolução n° 254 —CONSEIPE; 

Posição do Departamento:  

O Departamento responde dizendo que "as disciplinas implicadas na resolução 
254/CONSEPE foram contempladas nas disciplinas: 
Filosofia: diretamente contemplada em duas disciplinas: Filosofia da Educação 1 Filosofia 
da Educação II; indiretamente em outras duas disciplinas: Pensamento Educacional 
Brasileiro e Teoria da Educação Brasileira. 
Português: diretamente contemplada três disciplinas: Oralidade e Escrita, Fundamentos e 
Prática do Ensino de Português 1, Fundamentos e Práticas do Ensino de Português II. 
Sociologia: diretamente contemplada na disciplina de Sociologia da Educação; 
indiretamente contemplada na disciplina de Educação com Comunidades Tradicionais na 
Amazônia. 
Metodologia Científica: contemplada diretamente em duas disciplinas: Metodologia da 
Produção Acadêmica, Pesquisa em Educação e Monografia". 

3. Anexar a estrutura curricular anterior do curso, apresentando um plano de 
adaptação que proporcione uma transição não traumática; 

4 Anexar a estrutura anterior com justificativa das alterações de cada disciplina 
proposta; 

Posição do Departamento:  

- Não anexa à estrutura curricular anterior e nem apresentou o piano de adaptação do curso. 
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Informa que "a estrutura curricular anterior foi inspirada em outros referenciais 
teórico-temporais, constituindo um curso e uma habilitação que respondia à necessidades 
que forma revistas em posicionamento conjunto das entidades ANPED, ANFOP, ANPAE, 
FORUNDIR, CEDES e Fórum Nacional em Defesa do Professor. Posicionamento este 
referendado pelo Conselho Nacional de Educação em reunião de consulta com o setor 
acadêmico ocorrida em 07.11.2001 - Brasília". 

Com relação ao item 4 - justificativa das alterações de cada disciplina proposta o 
Departamento diz que "as ementas apresentadas elas representam a síntese das 
necessidades e habilidades do curso, reafirmando as diretrizes curriculares discutidas nas 
agências formadoras e nos respectivos fóruns" 

S. Deixar claro nas ementas quanto à estruturação do conteúdo das disciplinas, 
deixando livre para que os Departamentos responsáveis pelas respectivas 
disciplinas tenham a liberdade de elaborar seus conteúdos programáticos; 

Posição do Departamento:  

Diz que "os demais departamentos, parceiros nesta formação, que tenham 
disciplinas envolvidas na proposta curricular que demandem conteúdo não previstos nas 
ementas, poderão encaminhar suas sugestões sendo analisadas pelo Conselho do 
Departamento de Ciência da Educação fórum específico para decisões desta ordem, 
conforme Regimento Geral da Universidade". 

6. Justificar a fixação da Carga Borárit3, correspondente as diferentes disciplinas, 
de acordo co sua importância para o curso; 

Posição do Departamento:  

Informa que "a padronização da carga horária para todas as disciplinas se deu em 
função de garantir uniformidade às diferentes abordagens, sejam de ordem teórica, de 
caráter prático, e até mesmoregional, de acordo com sua importância para o curso". 

7. Justificar a fixação da planilha de horário, em anexo, considerando que 
existem disciplinas de outros Departamentos, justificando ainda, sobre a 
rigidez nos horários; 

Posição do Departamento:  

Ressalta a observação da planilha (pg.22) dizendo que 'OBSERVAÇÃO: O quadro 
de horário acima é ilustrativo e se presta a relacionar as disciplinas com os respectivos 
semestres letivos' 

8. Justificar a concentração das disciplinas em um único turno, e 

Posição do Departamento:  



Porto Velho, 14 de f;, ereir de 2002. 

Adil 
at 
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Informa que o curso "desde sua criação, o curso de Pedagogia é oferecido no 
período matutino, exceção feita aos cursos conveniados" 

9. Estudar a possibilidade de extensão do curso de pedagogia para o noturno, 
com vista ao atendimento de outras demandas da sociedade. 

Posição do Departamento:  

Posiciona dizendo "tal sugestão não nova para o Departamento de Ciências da 
Educação, e tem sido objeto de reflexão sempre esbarrando nas limitações impostas às 
1FES. E em momento oportuno poderemos retomar tal reflexão". 
Atendimento: 

Comentário: 

1. Na ata do Departamento que deliberou sobre a mudança na grade, observa-se que 
foi sugerida modificação na parte de embasamento legal; bem como reformulação 
das ementas, como destaca: "com relação ementas do projeto, ficou acertado que 
serão discutidas e reformuladas em outro momento". Assim, resta saber se foi 
atendida a sugestão sobre modificação de embasamento legal e se houve outro 
momento para reformulação das ementas, e se o Departamento voltou a se reunir 
para proceder à aprovação. 

2. Não consta na proposta da grade a disciplina Antropologia Educacional e/ou 
Antropologia Cultura, necessária para uma formação humanística. 

3. Para se ter uma maior compreensão da proposta da matriz curricular, faz-se 
necessário anexar a grade anterior, solicitada (item 3), bem como o piano de 
adaptação do curso. 

Parecer: 

Sou de parecer favorável a aprovação da reformulação da matriz curricular do Curso 
de Pedagogia desde que se atenda a solicitação de anexar a grade anterior e o plano de 
adaptação do curso, bem como do cumprimento da Resolução 254-CONSEPE, 
considerando que a mesma encontra-se em pleno vigor, ou seja, que se mantenha as 
disciplinas: Introdução Filosofia, Sociologia Geral e Língua portuguesa. 
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SEMES- 
TRE 

LETIVO  

Núcleo 
de 

Estudo CR CH 
Nomenclatura 

04 80 
A MetodolO.ia da Produ ão Acadêmica a 	 - 

Filosofia ' 

	

 	04 80 
80  	A 

Análise lingüística / 
04 

 	8 
Relações InterpessoaiS/ 

04 80 
A 

Sociologia 7 
04 80 

	

 	A 

	

 	8 Sociologia da Educação/ 
04 
04 

80 
80 

B História da Educação / 04 80 
B Filosofia da Educação / 04 80 
C psicomotricidade / 04 80 
B Psicologia da Educação 1 / 04 80 
B Psicologia da Educação II. 

/ 04 80 
B Pensamento Pedagógico Brasileiro 

Didática / 	 / 
04 
04 

80 
80 B 

B Fundamentos e Prática da Educação lnfanf 1 1 

B Fundamentos e Prática da Alfabetização 2 04 80 

IV  D Educação com Povos da Floresta o 04 80 

B Fundamentos e Prática da Educação In fantil ii/ 04 80  

B Avaliação Educacional / 04 80 

B Oralidade e Escritas 04 80 

 	C Fundamentos e Prática do Ensino de Língua Portuguesa 04 80 

V  D Metodologia da Pesquisa em Educação 04 80 

 	C Fundamentos e Prática do Ensino de Matemática 1 04 80 

C Fundamentos e Prática do Ensino de Geografia 04 80 

C Fundamentos e Prática do Ensino de História 04 80 

C Fundamentos e Prática do Ensino de Artes 04 80 
VI C Fundamentos e Prática do Ensino de Ciências 04 80 

B Gestão do Trabalho Escolar 04 80 
O Fundamentos e Prática do Ensino de Matemática II 04 80 
D Educação com Portadores de Necessidades Educativas 

Especiais 04 80 
D Educação com Jovens e Adultos 04 80 

VII B Legislaço Educacional 04 80 
B/D Políticas Públicas em Educação / Fundamentos e Prática em 

Recreação e Jogos 00,  04 80 
 	D Tecnologias Aplicadas à Educação 04 80 

8 Currículos e Programas 04 80 
B/D Gerenciamento de Sistemas Educacionais / 
	 Fundamentos e Prática em Educação à Distância 04 80 

VIU  B Fundamentos e Prática do Gerenciamento Escolar 04 80 
Prática Pedagógica em Iniciação Profissional 04 80 
Elaboração de Trabalho Monográfico  08  160 C. Estudos Independentes 	 05  100 
TOTAL DE HORAS PARA A INTEGRALJZAçÃØ DO CURSO 1161 322' A. 	Núcleo de ESfLJdC-  clri 	 •&---- 

B. Núcleo de Estudo das Disciplinas de Fundamentação Teórica; 
C. Núcleo de Estudo das Disciplinas das Habilitações Específicas; 
D. Núcleo de Estudo das Disciplinas Interdiscipljnares• 
E. Núcleo de Estudo das Disciplinas Tópicos Especiais. 

CH = CARGA HORÁRIA 
CR = CRÉDITO 
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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Rondônia deriva do processo vivido desde sua implantação. 

Em 18 anos de funcionamento, o Curso de Pedagogia reformulou sua 

proposta curricular algumas vezes. A última alteração ocorreu em 1998, cuja 

primeira turma sob sua égide encontra-se no 80  Período. 

O momento histórico que norteia as questões político-educacionais 

aponta a necessidade de que o projeto formador do pedagogo seja 

redefinido de modo a aglutinar forças e interesses no aperfeiçoamento 

contínuo do Curso. 

2 - JUSTIFICATIVA 

O Brasil, desde um passado recente, vem assistindo ao debate das várias 

instâncias formadoras dos profissionais de educação, desenvolvendo 

questionamentos em torno do papel das licenciaturas, em especial da formação do 

pedagogo. 

A lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, apresenta no conjunto de suas 

diretrizes uma preocupação com a necessidade de aperfeiçoamento da formação 

docente e dos demais profissionais da educação. 

O parecer CNE n° 970 da CES, aprovado em 09 de novembro de 1999, suscita 

uma análise mais apurada sobre qual a formação que compete ao curso de 

pedagogia, como é possível constatar, quando se lê: "esta interpretação é 

confirmada pela redação do art. 64, o qual trata especificamente dos cursos de 

pedagogia: a formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 

básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base 

comum nacional", a lei distingue, portanto os cursos de pedagogia daqueles à 

formação de professores. 

O Conselho Nacional de Educação se manifestou a respeito dos institutos 

superiores de educação e dos cursos normais superiores, através do parecer CES N° 

115/99. Neste parecer a importância da criação dos institutos superiores de 
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educação, através dos cursos normais superiores, foi justificada em termos da 

necessidade de uma profunda renovação da formação inicial dos professores para 

a Educação Básica, cuja formação deveria ser feita em cursos profissionais 

específicos, com projetos pedagógicos próprios. Eliminando-se, portanto, a 

possibilidade de que a licenciatura fosse oferecida de forma regular como mero 

adendo de matérias pedagógicas dentro de um curso organizado como 

bacharelado. Inversamente, não se deveria também conceber que a formação 

para o magistério das Séries Iniciais da Educação Básica fosse oferecida como mero 

adendo aos cursos regulares de pedagogia, cuja finalidade é outra. 

O Parecer CNE/CP/005/2001 instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para 

formação de professores da Educação Básica de Nível Superior, cursos de 

Licenciatura de Graduação Plena. 

Historicamente, os cursos de pedagogia foram concebidos como instrumento 

de formação de pesquisadores e especialistas de educação. Paralelamente, cabia-

lhes a formação de docentes das matérias pedagógicas que integravam o currículo 

dos cursos normais de nível médio. Os departamentos e/ou faculdades de 

educação ofereciam também, e ainda oferecem, independentemente do curso de 

pedagogia, a formação pedagógica para os alunos matriculados nos bacharelados 

que desejam obter também a licenciatura. 

A iniciativa da Universidade Federal de Rondônia, quando da última a 

reformulação do curso de pedagogia entre os anos 1997/1998, cuja grade curricular 

encontra-se em andamento objetivava, à época, buscar uma solução, mesmo que 

provisória para encaminhamentos contidos no "caput" do art. 62, da LDBN 9394/96, 

assim com o § 40 do Art. 87 da mesma lei. No entanto, a sua operacionalização vem 

provocando inquietações entres os alunos do curso e professores do departamento 

de educação. 

Em 2000, trabalhos como os de Siqueira1, Souza2, entre outros trabalhos 

recentes indicam a necessidade premente de reformulação dos cursos de formação 

do formador e dos demais cursos formadores de profissionais responsáveis pelo 

planejamento e avaliação dos processos escolares de ensino e aprendizagem. E 

reforçam as preocupações quanto à elaboração de um Projeto Político Formador do 

curso de pedagogia que proporcione ao seu egresso uma formação consistente, 

SIQUEIRA, Lúcia de Fátima Lopes. Representações de professores sobre fracasso escolar: um estudo na cidade de 
Porto Velho-RO. Dissertação de Mestrado. USP/SP - 2000. 
2 Vide Ana Maria de Lima Souza, Dissertação de Mestrado - USP/SP. 2000. 
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possibilitando-o avançar na compreensão da dinâmica das contradições sociais e a 

intervir na ação educativa com bases cientificas. Desse modo, percebe-se entre os 

diversos segmentos da comunidade infra e extra-universidade uma forte aspiração 

de que o curso de pedagogia deva ocupar-se em oferecer uma formação 

profissional que, concentrando na docência, avance os limites da preparação para 

atuar no espaço sala de aula. Uma formação que amplie a compreensão das 

relações sociais, que se desenvolve na escola. Assim como constituindo se enquanto 

espaço da reflexão contínua sobre a necessária articulação político-pedagógica 

dos fenômenos diversos que se processa no âmbito da instituição escolar. 

O Projeto Político Pedagógico, do Curso de Pedagogia da UNIR se materializa 

com os seguintes pressupostos: 

,. 	A) sólida formação geral apoiada na compreensão das ciências que se ocupam da 

educação nos diversos contextos na atualidade. 

8) concentração de estudos que contemplem as teorias pedagógicas e os 

conteúdos curriculares da educação básica. 

C) diversificação dos estudos relativos aos processos de gestão e avaliação do 

trabalho pedagógicos em diferentes contextos. 

Em relação ao currículo atual, esta proposta apresenta as seguintes 

modificações: 

Credencia o pedagogo para o exercício profissional da gestão nas áreas 

especificas da atividade educacional em contexto escolar e não escolar. 

Confere ao pedagogo uma formação que o capacite para a Docência de 

"y Educação Infantil, das Séries Iniciais e das Disciplinas de Formação Pedagógica e 

Gestão. 

Fortalece a orientação quanto à formação continuada e ao prosseguimento 

de estudos através de cursos de pós-graduação, visto que a exigência curricular de 

apresentação e defesa de um trabalho monográfico para conclusão do curso gera 

laços de interesse do aluno com a investigação, pesquisa cientifica e o 

aprofundamento dos estudos. 

Restabelece a orientação disciplinar que fortaleça uma integração dos 

saberes teóricos práticos e o desenvolvimento das competências profissionais 

mediante praticas participativas em contextos diversos da atuação do pedagogo. 

Ressalta-se que a esta proposta defende-se a organização de um curso de 

pedagogia na perspectiva do fortalecimento da formação docente. Da integração 

dos conhecimentos das diversas modalidades de atuação que o pedagogo é 
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convocado a atuar com os saberes específicos da gestão. Do planejamento e da 

avaliação dos processos de ensino e aprendizagem, contudo o Projeto Político 

Pedagógico formal de um Curso não garante tais perspectivas. Estas para sua 

materialização dependem do que de fato ocorrer nos contextos da sala de aula, 

dos trabalhos de investigação e dos estudos complementares. Necessário se faz, 

portanto, um trabalho coletivo coeso entre professores e alunos repensando as 

práticas acadêmicas, as concepções e conteúdos que norteiam a práxis formadora 

do pedagogo. Sem que isso ocorra, o projeto formador do curso de pedagogia não 

produzirá os efeitos que hoje pleiteamos, como necessário. 

3 - FUNDAMENTAÇAO LEGAL PARA REFORMULAÇAO DO CURSO DE 

o-N PEDAGOGIA 

O Art. 53 inciso II da lei 9394/96: 'ano exercício de sua autonomia são 

asseguradas às universidades sem prejuízo de outras as seguintes atribuições: ( ... ) 

Fixar o currículo de seus cursos e programas, observados as normas gerais 

pertinentes." 

O Regimento Geral da Universidade Federal de Rondônia, prevê no caput dos 

artigos 56 e 57 que o Departamento ao qual o curso estiver vinculado é o 

responsável pela elaboração e organização operacional do projeto pedagógico. 

Assim também, o que se ler no "caput" dos artigos 125 ao 137 com suas alíneas e 

incisos são elementos legais balizadores da proposta do curso de pedagogia 

' 	UNIR/2001. 

Cabe a instituição de ensino superior ao identificar as necessidades que 

justificam a alteração no currículo de um curso de graduação. Cabe ainda, durante 

o período de integralização/adaptação observar o teor da súmula n° 3/92 do extinto 

Conselho Federal de Educação no que se refere de que não há direito adquirido a 

currículos tanto por parte do aluno quanto da instituição: uma legislação nova 

eminentemente de ordem publica, alcança as situações em curso e a elas se 

aplica. A portaria ministerial n01670/a de 30 de novembro de 1994 dispõe sobre a 

alteração das disciplinas que compõe os currículos dos cursos de graduação. 

Segundo este ato normativo os estabelecimentos de ensino superior podem alterar 

seus currículos desde que submetidas ao colegiado competente da lES e publicados 

ainda segundo o ato os currículos alterados entrarão em vigor no período seguinte 

ao da publicação. 
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A lei 9394/96 organiza a educação escolar básica que compreende a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Esse conceito de 

educação básica aumenta a duração da escolaridade considerada base 

necessária para exercer a cidadania, inserir-se "produtivamente no mundo do 

trabalho e desenvolver um projeto de vida autônomo". 

Uma educação básica unificada e ao mesmo tempo diversa, de acordo com 

o nível escolar, demanda um esforço para manter a especificidade que cada faixa 

etária de atendimento impõe as etapas de escolaridade básica. Mas exige, ao 

mesmo tempo, o prosseguimento dos esforços para superar, não só dentro de cada 

etapa, como entre elas como enfatisa as diretrizes curriculares para a formação 

inicial de professores da educação básica em cursos de nível superior. Para isso, será 

. 	indispensável superar, na perspectiva da lei, as rupturas que também existem na 

formação do professor de crianças, adolescentes e jovens. 

Quando define as incumbências dos professores a Lei 9394/96 não se refere a 

nenhuma etapa especifica da escolaridade básica. Traça um perfil profissional que 

independe de tipos de docência: multidisciplinar ou especializada, para crianças, 

jovens ou adultos. 

Nos artigos 12, 13, e 14 da LDB 9394/96 podemos buscar indicações legais para 

fundamentar principalmente a gestão presente neste projeto. Não considerada 

como habilitação, mas como o desenvolvimento de competências: a) posicionando 

o professor como aquele a quem incumbe zelar pela aprendizagem do aluno; b) 

associando o exercício da autonomia do professor, na execução de um plano de 

" 	trabalho próprio, ao trabalho coletivo de elaboração de proposta pedagógica; 

c)ampliando a responsabilidade do professor para alem da sala de aula 

colaborando na articulação entre a escola e a comunidade, ainda nos artigos 22, 

27, 29, 32, 35 e 36 da Lei 9394/96 combinados com o artigo 61 é destacado: a 

relação entre teoria e pratica e o aproveitamento da experiência anterior. 

Aprendizagens significativas, que remetem continuamente o conhecimento á 

realidade prática dos alunos e a sua experiência, constituem objetivos na educação 

básica nos artigos expostos. 

O exposto fundamenta a preocupação com a prática ao longo do curso em 

cada disciplina. Prática que deve ser iniciada desde os primeiros períodos do curso. 

Tal preocupação deve garantir o envolvimento do aluno em projetos de estudos 

interdiciplinares favorecendo a aproximação entre as ações vivenciadas pelas 

disciplinas! áreas /atividades. 
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4 - PRINCÍPIOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS 

Ao pedagogo compete possuir competência científica e política amparada 

no conhecimento teórico-prático sobre o processo educativo. 

Nesta visão o pedagogo deve ter como objeto de formação e atuação o 

trabalho pedagógico intra e extra-escolar. A docência, portanto, é seu verdadeiro 

núcleo de trabalho. O pedagogo é um profissional que sabendo ser professor 

domina o conhecimento mais geral que o autoriza ao exercício das funções 

docentes, gerência pedagógica e administrativa no âmbito das atividades 

educacionais. 

O Projeto Formador do Curso de Pedagogia encaminha-se na perspectiva da 

construção do conhecimento, do ensino por solução dos problemas e do 

desenvolvimento de competências e habilidades. Por isso não basta o ensino das 

ciências, mas se faz necessário à reflexão da história das ciências. Situar as 

orientações metodológicas, históricas empregadas na formulação social do 

conhecimento é condição essencial para apropriação e produção do 

conhecimento pelos sujeitos envolvidos no contexto do processo formador, o 

Currículo do Curso de Pedagogia, contemplando a visão de totalidade e de 

interesse deve ter como base eixos Curriculares, tais como: 

A. Fundamentação teórica; 

B. Relação teoria/prática; 

C. Compromisso social; 

D. Trabalho coletivo. 

5 - OBJETIVOS DO CURSO 

Constituir uma formação que desenvolva a competência técnica e política 

para a docência. 

Fortalecer uma formação que contemple a dimensão profissional do 

pedagogo no âmbito da gestão educacional através de um corpo de 

conhecimento articulado dialeticamente com o domínio do conhecimento 

específico das várias áreas de atuação. 

Garantir a integração do ensino com a pesquisa e a extensão, permeando 

todo o currículo de maneira que resulte a formação do profissional sensibilizado para 

a importância da pesquisa em educação. 
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5.1 - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Conforme Proposta de Diretrizes Curriculares do MEC o curso de Pedagogia 

deve abranger conteúdos e atividades que constituam base consistente para a 

formação do educador capaz de atender ao perfil já exposto. Nessa direção, as 

seguintes competências e habilidades, entre outras, devem ser desenvolvidas: 

• Capacidade de apreender a dinâmica cultural e de atuar 

adequadamente em relação ao conjunto de significados que a constituem; 

• Capacidade para atuar com portadores de necessidades especiais, em 

diferentes níveis da organização escolar, de modo a assegurar seus direitos de 

cidadania; 

• Capacidade para atuar com jovens e adultos defasados em seu processo 

de escolarização; 

• Capacidade de estabelecer diálogo entre a área educacional e as demais 

áreas do conhecimento; 

• Capacidade de articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento 

e da prática pedagógica; 

• Capacidade para dominar processos e meios de comunicação em suas 

relações com os problemas educacionais; 

• Capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos 

adequados à utilização das tecnologias da informação e da comunicação nas 

práticas educativas; 

• Compromisso com uma ética de atuação profissional e com a organização 

democrática da vida em sociedade; 

• Articulação da atividade educacional nas diferentes formas de gestão 

educacional, na organização do trabalho pedagógico escolar, no planejamento, 

execução e avaliação de propostas pedagógicas da escola; 

• Elaboração do projeto pedagógico, sintetizando as atividades de ensino e 

administração, caracterizadas por categorias comuns como: planejamento, 

organização, coordenação e avaliação e por valores comuns como: solidariedade, 

cooperação, responsabilidade e compromisso. 



6 - PROPOSTA PEDAGÓGICA 

O desafio que o momento histórico político e educacional imprime é o de 

abarcar a formação do profissional pedagogo que, ao terminar o curso, demonstre 

a capacidade de compreensão dos diversos domínios do conhecimento 

pedagógico e dos conteúdos das disciplinas específicas. Assim como os saberes e 

competências relacionadas ao fazer pedagógico de natureza ampla e os saberes 

didáticos geral e específicos. 

Para superar tal desafio, a Proposta do Curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Rondônia, defendida como prioridade na operacionalização do projeto 

formador do curso, é o seguinte: 

A relação ensino, pesquiso e extensão. 

O ensino ocupa-se do conhecido. A pesquisa procurará avançar no 

desconhecido, apontar saídas em algumas situações. A extensão apoiar-se-á no 

ensino e na pesquisa articuladamente. 

A ação docente, no exercício de cada disciplina, deverá prever a atividade 

de extensão, que incorpora os resultados de pesquisas, e ainda, atividades que 

apontem a necessidade de novas pesquisas. 

O trabalho em campo envolve desde a prática profissional em ambiente 

escolar e investigações diversas que deverá ser norteado por questões teóricas. A 

sistematização dos trabalhos escritos deve priorizar a esfera da natureza do curso 

visto que na graduação o objetivo da pesquisa é desenvolver atividades de 

iniciação à ciência. Deve-se evitar a ocupação demasiada com a pesquisa no 

sentido tradicional do termo. O entendimento é que a pesquisa na graduação deva 

influir no enriquecimento e no aperfeiçoamento das ações ligadas à extensão. 

Atividades culturais e ação cidadã. 

Visto as exigências do mundo atual que faz recair sobre os processos de 

formação inicial do pedagogo um envolvimento mais acirrado com a 

transformação social. O curso de pedagogia deve ir mais além do que a simples 

formação acadêmica e levar em conta o acesso do aluno à cultura e às vivências 

da vida cidadã no sentido mais amplo. Durante o curso, o aluno deverá envolver-se 

com múltiplas atividades ligadas ao desvelamento da cultura local, regional, 

nacional e mundial através de estratégias como: visitas à exposição de artes, 
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palestras, peças de teatro, entre outros. Assim como a organização de estudo e 

análise dos fenômenos urbanos das populações minoritárias, do trabalho comunitário 

esta ação ocupar-se-á dos do mapeamento dos problemas sociais da comunidade, 

em especial, na esfera cultural e educacional. Assim como concurso do 

levantamento de medidas de intervenção. 

7 - ESTRUTURA CURRICULAR 

O entendimento de Currículo que norteia o Projeto Político Pedagógico do 

Curso de Pedagogia Universidade Federal de Rondônia é o de desenvolvimento 

curricular de um curso que deva superar a lógica linear de disciplinas por uma 

,* lógica que, interdispiinarmenfe avance num movimento de espiral entre períodos. 

Ressaltando-se a importância do aprofundamento e inter-relação no encontro das 

ementas de cada disciplina. 

Ainda nesse sentido, entende-se que o currículo deve garantir os princípios de 

articulação e coesão aglutinando as diversas abordagens disciplinares. Desse modo, 

opta-se no curso de pedagogia por eleger cinco núcleos de estudos3, a saber: 

A. Núcleo de Estudo das Disciplinas Introdutórias do Curso; 

B. Núcleo de Estudo das Disciplinas de Fundamentação Teórica; 

C. Núcleo de Estudo das Disciplinas das Habilitações Específicas; 

D. Núcleo de Estudo das Disciplinas Interdisciplinares; 

E. Núcleo de Estudo das Disciplinas Tópicos Especiais. 

Percebe-se que o currículo de Pedagogia apóia-se em duas categorias: 

1 - Formação básica, composta pelos conteúdos obrigatórios da formação do 

pedagogo. 

2 - Formação diferenciada, composta pelo aprofundamento de estudos 

oferecidos na educação básica e em outras áreas de atuação. 

Núcleo de Estudo aqui entendido como uma unidade organizadora dos conteúdos e estratégias de 
um certo grupo de disciplinas. 
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1- Organização didática: carga horária do curso, calendário letivo e horário 

escolar 

O curso totalizará 8 períodos com vinte semanas cada; carga horária total de 

3.220 horas, sendo 2.900 em hora/aula, 160 para produção da Monografia de 

Conclusão do Curso. 

O curso funcionará em um turno com quatro aulas de 60 minutos e um 

intervalo de dez minutos entre terceira e a quarta aula, durante cinco dias na 

semana. 

Todas as disciplinas têm carga horário de 80 horas equivalentes a quatro 

créditos. Prioritariamente as disciplinas do Núcleo de Estudos das Habilitações 

Específicas têm sua carga horária distribuídas preferencialmente em 60 horas/aulas 

presenciais e 20 horas para o desenvolvimento da prática de ensino e do trabalho 

de campo. 

As disciplinas dos demais Núcleos de Estudos devem garantir a cada período 

seminários, colóquios e debates de socialização e de avaliação para o aluno com 

vistas a garantir a articulação, aprofundamento e avaliação dos estudos feitos no 

período. Estas atividades contribuirão ainda para que a troca permanente de 

informação - saberes/fazeres (teoria/prática) permita o aperfeiçoamento contínuo 

do projeto formador do curso. 

As atividades de prática de ensino ocorrerão dentro da carga horária prevista 

para as disciplinas do Núcleo de Estudo das Disciplinas das Habilitações Específicas, 

a critério de cada professor, observadas as orientações pedagógicas mais recentes. 

Quanto ao calendário letivo é reconhecido o esforço da Universidade Federal 

de Rondônia assim como outros organismos envolvidos com questões educacionais 

no sentido de desenvolver ações promotoras do tempo letivo consoantes com o ano 

civil. 

A nossa matriz curricular, desse modo, se caracteriza por imprimir a 

observância regular do tempo de férias e recesso escolar entre períodos. Dsse 

modo, o calendário escolar do curso deve ter inicio em meados de fevereiro com 

recesso previsto para primeira quinzena de julho e encerramento da terceira semana 

de dezembro, respeitadas as normativas do calendário acadêmica estabelecidas 

pelo PROGRAD/UNIR. 
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2- Do gerenciamento do curso e do corpo docente 

O gerenciamento operacional do curso de pedagogia, observadas as 

relações com o PROGRAD e Núcleo de Educação são acompanhados pelo chefe 

de departamento em conjunto com os professores lotados no DED. 

Os professores que ministram disciplinas no curso de pedagogia e que são 

oriundos de outros departamentos devem ter assento nas reuniões do corpo docente 

do curso de pedagogia com vistas ao acompanhamento do Projeto Político 

Pedagógico com direito à voz. O voto é permitido somente aos professores no 

lotados no DED e ao aluno representante do curso de Pedagogia legalmente eleito 

entre seus pares. 
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9 - EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

METOLOGIA DA PRODUÇÃO  ACADÊMICA E CIENTÍFICA 

Introdução às linguagens de acesso às diferentes fontes de produção da pesquisa 

educacional: biblioteca, meios informatizados, e outros. Domínio de técnicas de 

leitura e de produção de textos acadêmicos e suas diferentes abordagens (resenhas, 

resumos, fichamentos e papers). Como preocupação secundária, introduzir o 

universo da pesquisa e da abordagem da ciência no meio acadêmico: noções de 

elaboração de projetos de pesquisa. 

SOCIOLOGIA 

A Sociologia como ciência e seus métodos. Conceitos sociológicos fundamentais; 

mudança social; ideologia e cultura. 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

As relações interpessoais no contexto da escola; processos de interação e resolução 

de conflitos. O processo de interação humana é complexo e ocorre 

permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manisfestos, 

sentimentos, reações mentais ei ou físicas-corporais. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL II 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Estudo das concepções teóricas sobre a educação no discurso sociológico. 

Fundamentos e significações sociais da educação na sociedade atual; escola e 

comunidade; organização social e sala de aula. 

PENSAMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

Estudo das correntes pedagógicas do pensamento brasileiro em educação, 

ressaltando idéias de alguns autores sobre a aplicação de suas teorias no contexto 

da formação do educador. Análise do movimento das grandes construções 

epistemológicas da educação brasileira. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 

Programas governamentais em educação (educação básica e ensino superior; 

educação de jovens e adultos; educação profissional; educação profissionalizante, 

educação especial, educação à distância) e seus desdobramentos. 

ORALIDADE E ESCRITA 

As diversas culturas de tradição oral, o surgimento da escrita e a diversidade de 

papeis que desenvolveu. O impacto da escrita na cultura ocidental: linguagem, 

significado e análise do discurso. 

DIDÁTICA 

Desenvolvimento histórico da Didática e tendências pedagógicas. O processo de 

ensino/aprendizagem na educação, interação professor-aluno. Competências e 

habilidades do educador na educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental. Organização do trabalho didático do professor. 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

A contextuatização das leis educacionais nos processos históricos - políticos e sociais 

- e a aplicabffidade da Lei 9394/96 na escola refletindo sobre a formação do 

educador a partir dos dispositivos legais. 

FILOSOFIA 

Significado de filosofia e sua relação com: Mito, Senso Comum, Ideologia x Utopia; 

Religião Grega x Teologia; Ciência x Matemática; Os clássicos antigos, medievais, 

modernos e contemporâneos 

FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Educação a Distância: análise conceitual e contextualização histórica. A experiência 

internacional e a brasileira. Da perspectiva de formação de recursos humanos à 

formação para a cidadania. Possibilidades e limites da Educação a Distância como 

oportunidade de aprendizagem individual e compartilhada, bem como estratégia para 

enfrentamento de problemas educacionais. Perspectivas e desafios da Educação a 

Distância, gestão estratégica de sistemas de educação a distância: planejamento, 

implementação de políticas e projetos. Material pedagógico: impressos, VT, On line. 
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Estratégicas para aplicação da educação a distância: atividades em laboratórios e 

pesquisa. 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

Introdução ao pensar, ao ato de filosofar, à gênese do homem e do pensamento 

grego e da ocidentalidade, caracterizando a reflexão e a prática filosófica e seus 

desdobramentos para a gênese do pensamento educacional. Principais referências 

teóricas do pensamento filosófico contemporâneo que mais diretamente dizem 

respeito às teorias educacionais: liberalismo, positivismo, marxismo, pragmatismo 

existencialismo. 

GESTÃO DO TRABALHO ESCOLAR 

A contribuição do trabalho coletivo no âmbito da gestão escolar Elaboração, 

organização, coordendção e avaliação do projeto político-pedagógico da escola e 

a gestão do trabalho pedagógico do educador no contexto da sala de aula. 

CURRÍCULOS E PROGRAMAS 

Determinações históricas, culturais, epistemológicas dos currículos e programas de 

ensino; paradigmas técnico, prático e crítico e suas implicações para o processo de 

desenvolvimento curricular. 

PSICOLOGIA DA EDLJCAÇAO  1 

Métodos, objeto e conceitos da Psicologia; psicologia e educação; inatismo, 

ambientalismo, hiteracionismo e sócio-interacionismo, fases do desenvolvimento e 

seus fatores; família, escola, meios de comunicação, sexualidade e agressividade. 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇAO II 

Conceitos, teorias, e motivação da aprendizagem; teorias do condicionamento; 

teorias cognitivas, a relação professor-aluno, educação especial. 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

Objeto, método e teorias e produção da história; história da educação no Brasil e no 

restante do mundo ocidental até o século XIX. 
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FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE ARTES 

Introdução à criação, música, pintura, escultura. Literatura, e cinema. Ferramentas 

básicas e projetos específicos para o trabalho com Filosofia, Literatura e Arfe. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA 

Abordagem da leitura de mundo, a comunicação e o texto, domínios relacionados 

aos mecanismos específicos de linguagem, a formulação de juízos articulados e 

sua expressão-Domínios com base no qual se desenvolve o raciocínio interdisciplinar. 

Domínio relacionado ao desenvolvimento de consciência sobre o ato de 

comunicação, oralidade e principio de textualidade, utilização social da oralidade e 

escrita. Domínio relacionado ao desenvolvimento da consciência sobre o ato da 

comunicação, seu valor social, individual e em diversas formas. Conceito 

intermédios entre os domínios da Leitura de Mundo e o Texto. Domínio curricular 

referente ao desenvolvimento das habilidades formais de expressão e de 

decodificação de mensagens verbais e não verbais. 

FIJNDÂMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA! 

O ensino da Matemática; conceito de número; classificação; série e seqüências; as 

necessidades reais do aluno relativas ao aprendizado da matemática. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA II 

Estudo dos objetivos que o ensino da Matemática deve cumprir no currículo de 

educação básica. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Estudo sobre os diversos aspectos do ensino de ciências; analise dos limites e 

possibilidades do trabalho do professor de ciências. 

FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA 

As metodologias relativas ao estudo dos acontecimentos situados no tempo por 

meio de fontes históricas, documentos, objetos arqueológicos, coleção, tradição oral 

tendo como referencial teórico a pedagogia por projetos e suas implicações 

práticas. 
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FUNDAMENTOS E PRÁTICA DO ENSINO DE GEOGRAFIA 

As metodologias relativas ao estudo dos acontecimentos contextualizados no 

espaço por meio de mapas físicos, políticos, temáticos e históricos, assim como, 

esquemas, quadros e descrições. O homem enquanto sujeito que constrói e 

reconstrói o espaço; conceitos de espaço, lugar e território. 

PSICOMOTRICIDADE 

Conceituaçõo da psicomotricidade; 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 reflexivas em Psicomotricidade. 

EDUCAÇÃO COM PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

Estudo da especificidade do ato pedagógico nas suas dimensões básicas do saber, 

do fazer e do ser, bem como as implicações dessa especificidade na dimensão 

social e política. As implicações disso na educação dos portadores  de necessidades 

especiais. 

EDUCAÇÃO COM JOVENS E ADULTOS 

Andragogia; processo de ensino e aprendizagem com adultos; produção do 

conhecimento não escolar; estudo das teorias e dos programas voltados para a 

educação de jovens e adultos. 

TECNOLOGIAS APLICADAS À  

Abordagem interdisciplinar propondo-se o tratamento das tecnologias de 

comunicação e informação no ambiente educativo. Os programas de Ensino à 

distância. 

EDUCAÇÃO COM POVOS DA FLORESTA 

Estudo das formas de socialização e aprendizagem presentes nos modos de viver e 

significar o mundo das comunidades amazônicas. Compreender os dilemas, 

contribuições, desafios da atividade de ensino e aprendizagem, e do saber escolar 

neste contexto. 


