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Geral de Matrícula E 	Alteração de Dados Pessoais no Cadastro 
(Anexar Comprovantes) • Trancamento 

Trancamento Parcial de Matricula E 	(preencher o Quadro A) 
Recontagem de Faltas (Relcionar disciplinas E 	e Respectivas Turmas) 

(preencher Quadro A) 
-Lei 6.202/75 E 	Solicitação de Colação de Grau • 

Regime Excepcional 
D. L 1044/69 
Dispensa de Disciplina 
(Preencher Quadro B, no verso) E 	Solicitação de Diploma 

E Inclusão de Disciplina 
(Preencher Quadro A) E 	Revisão de Provas 

Histórico Escolar E 	Rematricula Fora do Prazo 

Programas das Disciplinas Cursadas o 
Aproveitamento de Disciplinas 
(Preencher Quadro B) 

Guia de Transferência O 	(Anexar Atestado de Vaga) 
Análise da Situação Acadêmica 

Atestado de Matricula LII 	Solicitação de Certificado 

Dispensa de Prática Desportiva 
Lei 7.692 de 20.12.88 (Anexar Comprovante) EI 	Atestado de Frequência 

(Coordenador do Curso) 

E 	Mudança de Turma Outros 
 

LI 	Correção do Histórico Escolar 
(Anexar Fotocópia do Histórico Escolar) 
Provas Repositivas 
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Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Campus - Porto Velho 

Do: 1, III e V períodos do Curso de Pedagogia - Porto Velho 

Para: Chefe do departamentos de educação 

Prof: Marilourdes Freire Passos 

Assunto: 1. Alteração da Grade Curricular do Curso de Pedagogia 

2. Solicitação de pós-graduação Latu-Sensu gratuita nas áreas: 

Metodologia do Ensino Superior e /ou Gestão Educacional 

Ao apresentar cordiais cumprimentos, vimos mui respeitosamente solicitar que vossa 

senhoria, encaminhe, com a máxima urgência possível, competentes procedimentos junto ao 

colegiado e posteriormente para os conselhos competentes a fim de que seja aprovada a 

proposta de alteração da grade curricular do curso de pedagogia e a solicitação de cursos de 

pós-graduação gratuita para as turmas de 98, 99 e 2000 nas áreas de Metodologia do Ensino 

Ensino Superior e Gestão Educacional. 

Certos de que não medirás esforços para que este pleito seja atendido, agradecemos. 

Os acadêmicos do 1, III e V período do curso de Pedagogia que assinam a seguir. 

Consta em anexo: 

Assinatura dos acadêmicos 

Justificativa 

Grade Curricular atual 

Grade Curricular proposta 
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JUSTIFICATIVA 

Estamos ciente de que o profissional a ser formado no curso de Pedagogia na UNIR, 

deverá ser dotado de conhecimentos teórico-prático, do ponto de vista técnico 

científico - pedagógico, além de possuir habilidades como autonomia e competência exercer 

sua profissão, com o comprometimento ético que requer o exercício da cidadania bem como 

os princípios democráticos. Deverá ser capaz de perceber as múltiplas dimensões do processo 

pedagógico perante as transformações ocorrentes em seu universo de trabalho. 

Salientamos, que a identidade profissional dos educadores formados por este I.E.S deverá ser 

construída com enfoque no significado de sua responsabilidade no contexto social, e, além 

disso, adquirir conhecimentos que possibilitem a participação efetiva em assuntos de 

interesse institucional em vários setores educacionais. 

Neste sentido, consideramos: 

1. As atuais diretrizes do MEC, estão sinalizando para que os lES façam a adequação 

das grades curriculares, de modo a contemplar o "Currículo pleno" num menor prazo possível 

contendo maior abrangência nas habilidades,- 

2. 

abilidades;

2. A atual grade curricular, proposta para as turmas a partir de 98, contém uma carga 

horária de 3.100. Sendo que, 2.100 para atividades teóricas, 680 para atividades práticas, 320 

destinados aos "tópicos de integração", distribuídas em 35 disciplinas; 

3 O fato de solicitarmos 'o, enxugarnent de nosso curso em um semestres, ocorre 

por sentirmos que o objetivo destinado ao referido "tópicos de integração" não acontece da 

forma como foi proposto no projeto do curso que seria: 'ABORDAR O CONJUNTO DAS 

DIFERENTES DISCIPLINAS EM CADA SEMESTRE LETIVO DE FORMA 

RELACIONAL, SOBRE UMA MESMA TEMÁTICA, A PARTIR DE DIVERSOS 

ENFOQUES DISCIPLINARES. A PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR EXIGE 

A PARTICIPAÇÃO DO COLETIVO DE PROFESSORES NA CONSTRUÇÃO NA 

PRÁXIS, QUE AO INVÉS DE UM TRABALHO ISOLADO E SOLITÁRIO, 

OPORTUNIZE A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ATRAVÉS DA AÇÃO 

COMP4'TILHADA EM SUPERAÇÃO DA FRAGMENTAÇÃO" Baseado no fato de 
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ÍÇ 
. ou 

que tal proposta não aconteça da maneira acima mencionado, ficando a carga horária 

destinada para trabalhos de campo de diferentes disciplinas e de forma isolada, sem nenhuma 

relação interdisciplinar quando não fica totalmente na ociosidade, propomos então que seja 

suprimida de nossa grade curricular a partir do 5° período para as turmas de 99 e 6° período 

para a turma de 98, permitindo assim, que seja antecipado disciplinas subsequentes, levando 

a conclusão do curso em 3 ano e 6 meses. Vale salientar que a carga horária destinada as 

atividades práticas já estão previstas, conforme mencionamos anteriormente, e que a carga 

horária destinada aos tópicos de integração ocupam exatamente um semestre do curso; 

4. Gostaríamos de valer-nos do direito de propormos uma grade curricular com 

maior ampliação de mercado (outras habilitações) mas pelo fato de algumas turmas já terem 

cursado 20 disciplinas (5° período, turma 98), optamos por aproveitá-las e fazer somente uma 

alteração, no sentido de enxugá-la: 

5. Estamos solicitando também, que este I.E. S ofereça-nos cursos de pós-graduação 

após a conclusão do curso em 03 anos e 06 meses, de forma gratuita para que haja uma 

maior abrangência da habilitação e maior espaço de mercado, dentre tantas exigências no 

âmbito educacional pois não é possível exercer função especificamente dentro de única 

habilitação - educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental - conforme nossa grade 

propõe. Deste modo estamos propondo a especialização nas áreas de metodologia do ensino 

superior e/ou gestão educacional, para as turmas 98, 99 e 2000. 

6. Tivemos, na alteração proposta, o cuidado de assegurar: 

a. FORMAÇÃO BÁSICA, com aprofundamento nos conteúdos 

específicos, preparatórios para a formação profissional (filosofia, 

língua portuguesa, psicologia, sociologia e metodologia científica); 

b. FORMAÇÃO PROFISSIONAL, com fundamentação para análise e 

intervir processo educativos (relações interpessoais, análise 

linguística, informática, informática educativa, psicomotricidades, 

teoria e prática em ambiental, teoria e prática em educação a distância 

e prática em educação dos povos da floresta e gestão escolar; 
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b. FORMAÇÃO ESPECÍFICA, de forma que garanta a preparação do 

pedagogo, através de sua prática educatica por meio da Didática, 

biologia educacional, antropologia da educação, história da educação, 

legislação educacional, currículos e programas, filosofia da educação, 

teoria e prática em alfabetização, teoria e prática em língua 

portuguesa, teoria e prática em história e geografia, teoria e prática em 

artes, 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 adultos, teoria e prática em avaliação 

educacional. 

A escota não é uma instituição neutra frente à realidade social. Temos (que) de 

compreender a realidade onde ela se situa para podermos clarear o grau de interferência e 

a possibilidade de ela agir também sobre essa realidade. 

O homem, hoje, não é mais o homem de aldeia; a cultura de hoje não é cultura de 

aldeia: estamos vivendo em uma sociedade em que as relações culturais, políticas, 

econômicas, científicas e técnicas são universais, rompendo as fronteiras dos limites 

individuais e locais. A nossa escola, portanto, tem de preparar o homem para viver na 

sociedade do passado, ou muito menos, na do futuro. O que temos diante de nós é o 

homem presente, a realidade presente, a sociedade presente. Num mundo de funções 

diferenciadas, a escola é a instituição que deve cumprir este papel, de maneira universal, 

gratuita e democrática. 

Uma escola democrática é aquela que compreende e permite o conflito, e que é capaz 

de administrá-la. Nesse sentido, não se desenvolve nela atos que abafam ou eliminam as 

diferenças existentes. 

A escola democrática é, pois, aquela que permite a manifestação das várias 

contradições que perpassam a escola e que, na sua forma de organização, permite o 

aprendizado a respeito da natureza dos conflitos e das contradições existentes na 

sociedade de hoje. 

Deve ser uma escola onde os professores trabalham de maneira organizada, em que as 

concepções opostas ou divergentes podem se manifestar; onde os alunos, os pais e a 
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comunidade podem Ter a capacidade ou a possibilidade de apresentarem suas 

alternativas, críticas observações e sugestões." 

Rodrigues, Neidson 

Da Mistificação da escola à escola necessária - 70 ed. - S. Paulo: Cortez. 1996. 

Consideramos, finalmente, que a alteração aqui proposta, trará aos acadêmicos 

oportunidade de viabilizar em um tempo menor e com qualidade maior pois somado sua 

habilitação conseguida através da graduação em 3 anos e 6 meses, virá uma especialização, 

oportunizando maior abrangência de mercado em um tempo total de 4 anos e 6 meses, sem 

prejuízos na sua qualificação, pois terão agregado conhecimentos teórico-prático e 	técnico- 

pedagógicos integradores, capaz de respaldar o exercício profissional e o desenvolvimento 

pessoal. 



Relações lnterpesSoals 

Análise Lingüística  

60 
60 
60 

20 
20 
20 

11 GRABLçMBVR 1CULA  

FE 
FE 
TI 

1 Biologia 
Antropologia da Educação  

Tó iCOS de Inte 	a ãO 

60 
80 
320 

20 

80 

Ov 

400 
80 
80 
80 
80 
60 

$TJI3TOTAL 
60 20 

E 
E 
E 20 

Língua Portuguesa 
Filosofia 
Sociologia 
Psicologia geral 
Metodolo ia Cientifica 

60 60

60 
60 

20 
20 
20 

 	E 80 SUBTOTAL 	300 
80 
80 
80 
80 
80 

E 
C 
FE 
C 
FE 

30  

Psicõlõgia da Educação 
Informática Educativa 
História da Educação 
Psicomotricidade 
Sociologia da Educação 

60 
60 
60 
60 
60 

20 
20 
20 
20 
20 

SUBTOTAL 300 100 400 
FE 
FE 
FE 
FE 
FE 

4° 

Legislação Educacional 
Metod. da Pesq. em Ed. 
Currículos e Programas 

Didática. 
Filosofia da Educação 

60 
60 
60 
60 
60  

20 
20 
20 
20 
20 

80 
80 
80 
80 
80 

SUBTOTAL 300 100 400 

FE 
FE 
FE 

FE 
TI 

50 

Teoria e Prát. em Alfab. 1 
Língua Portug. 
História e 

Geografia 
Arte Ed. 

Tópicos-de Integração 

60 
60 
60 

60 

20 
20 
20 

20 

80 
80 
80 

80 
60 60 -- 

SUBTOTAL 380 FE 300 80 
FE 

FE 

1  

6° 

Teoria e Prát. éffi Ed. Mat. 
Teoria e Prát em Ciências 
Teoria e P. em Recreação 
Infantil 

60 

60 

20 

20 

80 

80 
80 60 20 



FE 
TI , 

Teoria e Prát. em Alfab.II 
Tópicos de Integração 
rj 

60 
60 

20 80 
60 

SUBTOTAL 300 80 380 

O Teoria e Prát. em ED. Ambiental 60 20 80 
FIE Teoria e Prát. Ed. Infantil 60 20 80 
FIE 70 Teoria e Prát. Ed. Especial 60 20 80 
FIE Teoria e Prát. da Ed. J. e Adultos 60 20 80 
TI 

Tópicos de Integração 
 -- 60 

SUBTOTAL 300 80 380 
O Teoria e Prát. Ed. à Dist. 60 20 80 
C Teoria e Ed. Povos da Floresta 60 20 80 
c 80 Gestão Escolar 60 20 80 
FE Avaliação Educacional 60 20 80 
TI Tópicos de Integração 60 -- 60 

SUBTOTAL 300- 80 380 
-- -- TOTAL GERAL 2.100 680 3I00 

INDICADORES NORTEADORES DA GRADE CURRICULAR T -  --- - 
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 
semana letiva. A prática de ensino será desenvolvida ao longo do período, através da parte 
prática. 



GRADE CURRICULAR MODIFICADA DAS TURMAS - .99 e 00 

DISCIPLINAS CHI 
Teórica 

CHI 
Pratica 

Total 

10 

Relações Interpessoais 60 20 80 
Análise de Linguística 	- 60 20 80 
Biologia Educacional 60 20 80 
Antropologia Educacional 60 20 80 
Tópicos de integração 80 - 80 
Total 320 80 400 

DISCIPLINAS CHI 
Teórica 

CHI 
Pratica Total 

20 

Língua Portuguesa 60 20 80 
Filosofia 60 20 80 
Sociologia 60 20 80 
Psicologia Geral 60 20 80 
Metodologia Científica 60 - 60 
Total 300 80 400 

DISCIPLINAS 
CHI 

Teórica 
CHI 

Pratica 
Total 

30 

Psicologia da Educação 60 20 80 
Informática Educativa 60 20 80 
História da Educação 60 20 80 
Psicomotricidade 60 20 80 
Sociologia da Educação 60 20 60 
Total 300 100 400 

DISCIPLINAS CHI 
Teórica 

CHI 
Pratica Total 

4() 

Legislação Educacional 60 20 80 
Metodologia da Pesquisa em Educação 60 20 80 
Currículos e Programas 60 20 80 
Didática 60 20 80 
Filosofia da Educação 60 20 60 
Total 300 100 400 

DISCIPLINAS CHI 
Teórica 

CHI 
Pratica Total 

50 

Teoria e Prática em Alfabetização 1 60 20 80 
Teoria e Prática em Língua Portuguesa 60 20, 80 
Teoria e Prática em História e Geografia 60 20 80 
Teoria e Prática em Arte 60 20 80 
TeQric. e 'JICíkCCU e- &L iine- 60 20 W 
Total 300 A 00 LiCO 



DISCIPLINAS 1 
Teorica 

CHI 
Pratica Total 

6° 

Teoria e Prática em Ciências 60 20 80 
Teoria e Prática em Ed. Matemática 60 20 80 
Teoria e Prática em Recreação Infantil 60 20 80 
Teoria e Prática em Alfabetização II 60 20 80 
Teoria e Prática em Ed. Ambiental 60 20 80 

Total 300 100  'JOO 
DISCIPLINAS CHI 

Teorica 
CHI 

Pratica Total 

70  

Teoria e Prática em Educ. Especial 60 20 80 
Teoria e Prática em Educ. Jovens e Adultos 60 20 80 
Teoria e Prática em Ed. A Distância 60 20 80 
Teoria e Prática em Educ. Povos da Floresta 60 20 80 
Gestão Escolar 60 20 80 
Avaliação Educacional 60 20 80 
Total 420 120 540 
Total 2.500 680 3.100 



ADENDO: Em uma outra perspectiva, grade curricular/ carga horária,, estamos sugerindo 
também a título de alternativa,, uma outra proposta, pois, na pior das hipóteses não 
podendo ser retirado a carga horária destinada aos tópicos de integração aper do 
mesmos não contarem como crédito, pois observamos que na soma da carga horária a 
prática os tópicos 	ão suprimidos da somatória final, deixando claro, na nossa avaliação, 
a contradição da distribuição da carga horária. Sendo que ao mesmo tempo que são 
computados no final são retirados ( ver grade curricular curso de Pedagogia em anexo). 
Estamos sugerindo que venham ser distribuídos em sábados letivos mantendo a carga 
horária em 3.100 horas, nos 60  e 7° períodos antecipando assim a conclusão da 
graduação em três anos seis meses conciliando as ambas propostas. (I.E.S e acadêmicos). 

GRADE CURRICULAR MODIFICADA DO V PERÍODO - TURMA 98 

DISCIPLINAS CHI 
Teórica 

CHI 
Pratica Total 

10 

Relações Interpessoais 60 20 80 
Análise de Linguística 60 20 80 
Biologia Educacional 60 20 80 
Antropologia Educacional 60 20 80 
Tópicos de integração 80 - 80 
Total 320 80 400 

DISCIPLINAS CRI 
Teórica 

CHI 
Pratica 

Total 

20 

Língua Portuguesa 60 20 80 
Filosofia 60 20 80 
Sociologia 60 20 80 
Psicologia Geral 60 20 80 
Metodologia Científica 60 - 60 
Total 300 80 400 

DISCIPLINAS 
CHI 

Teórica 
CHI 

Pratica Total 

30 

Psicologia da Educação 60 20 80 
Informática Educativa 60 20 80 
História da Educação 60 20 80 
Psicomotricidade 60 20 80 
Sociologia da Educação 60 20 60 
Total 300 100 400 

DISCIPLINAS CRI 
Teórica 

CHI 
Pratica Total 

4() 

Legislação Educacional 60 20 80 
Metodologia da Pesquisa em Educação 60 20 80 
Currículos e Programas 60 20 80 
Didática 60 20 80 
Filosofia da Educação 60 20 60 
Total 300 100 400 

DISCIPLINAS CHI 
Teórica 

CHI 
Pratica Total 

50  

Teoria e Prática em Alfabetização 1 60 20 80 
Teoria e Prática em Língua Portuguesa 60 20 80 
Teoria e Prática em História e Geografia 60 20 80 
Teoria e Prática em Arte 60 20 80 
Tópicos de integração 60 - 60 
	Total 300 	 80 400 



DISCIPLINAS CHI 
Teórica 

CHI 
Pratica Total 

60 

Teoria e Prática em Ciências 60 20 80 
Teoria e Prática em Ed. Matemática 60 20 80 
Teoria e Prática em Recreação Infantil 60 20 80 
Teoria e Prática em Alfabetização II 60 20 80 
Teoria e Prática em Ed. Ambiental 60 20 80 
Teoria e Prática em Ed. Infantil 60 20 80 
Tópicos de integração 60 - 60 
Total 300 120 540 

DISCIPLINAS CII! 
Teórica 

CHI 
Pratica Total 

70 

Teoria e Prática em Educ. Especial 60 20 80 
Teoria e Prática em Educ. Jovens e Adultos 60 20 80 
Teoria e Prática em Ed. A Distância 60 20 80 
Teoria e Prática em Educ. Povos da Floresta 60 20 80 
Gestão Escolar 60 20 80 
Avaliação Educacional 60 20 80 
Tópicos de integração 60 - 60 
Total 420 120 540 
Total 2.500 680 3.100 
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DECRETO n0  3.276, 
de 6 de dezembro de 1999. 

Disp3e sobre a for nação em nível superior de 
professores para atuar na educação básica, e dá 
outras providências. 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o ar. 84 inciso VI, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts 61 a 63 da Lei 9.394. de 20 d dezembro de 1996, 

DECRETA: 

ML 1° A formação em nível superior de professores para atuar na educação básica observado o disposto 
nos arts. 61 a 63 da Lei n°9394, de 20 de dezembro de 1996,far-se-á conforme disposto neste Decreto. 

Art. 21  Os cursos de formação de professores para a educação básica serão organizados do modo a 
atender aos seguintes requisitos: 

1 - compatibilidade com a etapa da educação básica em que atuarão os graduados; 
II - possibilidade de complementaçílo de estudos, de modo a permitir aos graduados a atuação em outra- 

etapa 
utra

etapa da educação básica; 
III - formação básica comum, com concepção curricular integrada, de modo a assegurar as 

especificidades do trabalho do professor na formação para atuação multidísciplinar e em campos específicos do 
conhecimento; 

IV - articulação entre os cursos de formação inicial e os diferentes programas e processos de formação 
continuada. 

o. Art. 31  A organização curricular dos cursos deverá permitir ao graduando opções que favoreçam a 
escolha da etapa da educação básica para a qual se habilitará e a complementação de estudos que viabilize sua 
habilitação para outra etapa da educação básica. 

§ 11  A formação de professores deve incluir as habilitações para a atuação multidisciplinar e em campos 
específicos do conhecimento. 

2° A formação em nível superior de professores para a atuação multidiscíplinar, destinada ao 
magistério na educação infantil e nos anos iniciais cio ensino fimdamental, far-se-á exclusivamente em cursos 
normais superiores. 

§ 3° Os cursos normais superiores deverão necessariamente contemplar áreas de conteúdo 
metodológico, adequado à faixa etária dos alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, 
incluindo metodologias de alfabetização e áreas de conteúdo disciplinar, qualquer que tenha sido a formação 
prévia do aluno no ensino médio. 

* 49  A formação de professores para a atuação em campos específicos do conhecimento far-se-á em 
cursos de licenciatura, podendo os habilitados atuar, no ensino da sua especialidade, e:ri qualquer etapa da 
educação básica. 

Art. 41  Os cursos referidos no artigo anterior poderão ser ministrados: 
1 - por institutos superiores de educação, que deverão constituir-se em unidades acadêmicas especificas; 
11 - por universidades, centros universitários e outras instituições de ensino superior para tanto 

legalmente credenciadas. 
* 1° Os institutos superiores de educação poderão ser organizados diretamente ou por transformação de 

outras instituições de ensino superior ou de unidades das universidades e dos centros universitários. 
§ 2° Qualquer que seja a vinculação institucional, os cursos de formação de professores para a educação 

básica deverão assegurar estreita articulação com os sistemas de ensino, essencial para a associação teoria-prática 
no processo de formação. 

Art. 5° O Conselho Nacional de Educação, mediante proposta cio Ministro de Estado da Educação, 
definirá as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. 

§ 1° As diretrizes curriculares nacionais observarão, além do disposto nos artigos anteriores, as 
seguintes competências a serem desenvolvidas pelos professores que atuarão na educação básica: 

1 -. comprometimento com os valores estéticos, políticos e éticos inspiradores da sociedade democrática; 
II - compreensão do papel social da escola; 
III - domínio dos conteúdos a serem socializados, de seus significados em diferentes contextos e de sua 

articulação interdisciplinar; 
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IV - domínio do conhecimento pedagógico, incluindo as novas linguagens e tecnologias, considerando 
os âmbitos do ensino e da gestão, de forma a promover a efetiva aprendizagem dos alunos; 

V - conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática 
pedagógica; 

VI - gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional. 
§ 20  As direüizes curriculares nacionais para a formação de professores devem assegurar formação 

básica comum, distribuída ao longo do curso, atendidas as diretrizes curriculares nacionais definidas para a 
educação básica e tendo como referência os parâmetros cuniculares nacionais, sem prejuízo de adaptaçôes ás 
peculiaridades regionais, estabelecídas pelo sistema de ensino. 

Art. 6' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de dezembro de 1999-, 1780  da Independência e 1111  da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza 
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