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1 APRESENTAÇÃO 
 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é o documento regulador que orienta as práticas 

pedagógicas e administrativas dos cursos de graduação e prioriza a formação integral e crítica para os 

envolvidos no processo, como forma de conduzi-los ao exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. O projeto prevê uma maior articulação entre formação inicial e continuada, buscando maior 

diálogo com os profissionais da educação em exercício nos diferentes espaços educativos.  

O curso de Pedagogia compreende a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. A 

proposta atual caminha em direção à curricularização da extensão, de forma que todos/as os/as 

estudantes possam vivenciar essa experiência formativa durante a graduação. Para melhor 

desenvolvimento das atividades práticas e de pesquisas o curso disponibiliza de dois laboratórios 

específicos:  brinquedoteca e laboratório de didática. 

O objetivo do curso é formar o pedagogo para atuar nas diversas etapas e modalidades de 

educação básica, na docência da Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na 

Formação de Professores do Curso Normal nível médio, incluindo a Gestão de processos educativos 

escolares e não escolares.  

O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso de Pedagogia abarca o desenvolvimento da 

autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada e dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades: ética profissional e 

conduta, reconhecimento das desigualdades sociais, diferenças geracionais, étnicas, raciais, ambientais, 

bem como deficiências individuais; compreensão de seu papel na formação dos estudantes da educação 

básica a partir de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e 

desenvolvimento destes. 

As Atividades Complementares (AC) ou Atividades Acadêmico Cientifico – Culturais (AACC) 

são ações extracurriculares realizadas pelos estudantes, que visam estimular a realização de atividades 

científicas, culturais e desportivas que ampliem suas vivências sociais e epistemológicas. 

O Estágio é uma atividade de caráter pedagógico e profissional, que articula a UNIVALE com 

o mundo do trabalho e com o saber da experiência, que integra a estrutura curricular dos cursos a um 

amplo projeto educacional, obedecendo a uma metodologia previamente definida e sob a orientação 

docente.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da UNIVALE constitui-se de atividades de estudo, 

apresentada sob a forma de trabalho monográfico de graduação; especialização e/ou aperfeiçoamento 

(trabalho experimental ou não experimental); projeto de pesquisa (experimental ou não experimental); 

artigo científico; dentre outros definidos pelos Colegiados do Curso. 

A Atividade Complementar é um recurso pedagógico que é utilizado com objetivo maior de 

permitir a participação efetiva do estudante no processo de sua formação, garantindo a oportunidade de 

escolha de conteúdos complementares coadunantes com as áreas nas quais o aluno deseja se aprofundar. 

A avaliação é constante, contínua e cumulativa tendo como foco a aprendizagem e para tal 

exige-se que os estudantes sejam avaliados em situações concretas ou mais próximas da realidade, para 

que mobilizem conhecimentos diante de desafios.  

A avaliação do curso é realizada anualmente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), é 

censitária e envolve discentes e docentes dos cursos de graduação e tem por objetivo retratar a situação 

do curso, segundo a visão dos seus docentes e discentes, em relação aos diversos aspectos acadêmicos 

pertinentes à qualidade do mesmo, possibilitando a tomada de decisão e correção de rumos visando ao 

aprimoramento contínuo do curso e da UNIVALE. 

A perspectiva de formação do curso se ancora nos dispositivos legais e nos ideais de Educação 

como prática humanizadora, buscando formar profissionais que se pautem pelos princípios da ética, pelo 

respeito à diferença, pela valorização da diversidade cultural e de gênero, pelo compromisso político e 

social do educador e pela promoção de uma cultura de paz e do aprender a viver juntos.
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2 MATRIZ CURRICULAR 

 

Atividades de Ensino - Aprendizagem (Disciplinas e Componentes Curriculares) CH 

1. Antropologia e Direitos Humanos 80 

2. Arte e Educação 80 

3. Avaliação e Educação 80 

4. Cultura Surda e Libras 80 

5. Diálogos com saúde e cuidado 40 

6. Didática 80 

7. Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação 80 

8. Educação Especial 80 

9. Escola/comunidade: cartografias de sujeitos, linguagens e corporeidade 40 

10. Estágio Curricular Supervisionado I: Trabalho e formação docente 80 

11. Estágio curricular supervisionado III: corporeidade e linguagem nos processos 

educativos escolares 80 

12. Estágio curricular supervisionado IV: Educação Infantil 80 

13. Estágio curricular supervisionado V: Anos iniciais do Ensino Fundamental 80 

14. Estágio supervisionado II: Interlocução da escola com o entorno 80 

15. Filosofia da Educação 80 

16. Fundamentos da Educação Infantil 80 

17. Fundamentos da Gramática Básica 80 

18. Fundamentos e metodologias de Alfabetização e Letramento I 80 

19. Fundamentos e metodologias de Alfabetização e Letramento II 80 

20. Fundamentos e metodologias de Ciências 80 

21. Fundamentos e metodologias de História e Geografia  80 

22. Fundamentos e metodologias de Matemática 80 

23. Gestão Educacional 80 

24. História da Educação 80 

25. Leitura e Produção de Textos 80 

26. Linguagem e conhecimento 80 

27. Metodologia da pesquisa 80 

28. Políticas públicas e Educação 80 

29. Práticas da Educação Não Escolar 40 

30. Práticas de pesquisa I: estado da arte 40 

31. Práticas de pesquisa II: Projeto de pesquisa 40 

32. Práticas de pesquisa III: orientações TCC 20 

33. Práticas educativas com adolescentes 80 
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34. Práticas educativas com crianças 80 

35. Práticas educativas com jovens e adultos 80 

36. Psicologia da Aprendizagem 80 

37. Psicologia da Educação 80 

38. Sociologia da Educação 80 

39. Sociologia 80 

40. Teorias do Currículo 80 

41. Território, ambiente e linguagem: cartografias da cidade 40 

Práticas de pesquisa IV: orientações TCC 20 

Atividades Acadêmicas Científico-culturais 200 

Total carga horária do currículo 3200 


