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APRESENTAÇÃO  

 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC), documento regulador que orienta 

as práticas pedagógicas e administrativas dos cursos de graduação, em sintonia com 

o atual paradigma de sociedade e de educação, considerada como processo 

emancipatório e permanente, 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. Neste contexto, o PPC do curso de Pedagogia ora apresentado para as 

turmas ingressantes à partir de 2017-1, é resultado de uma trajetória na qual se 

entrecruzam reflexões, análises, avaliações e proposições sobre o projeto formativo 

dos futuros profissionais da Educação. Um trabalho de construção coletiva junto ao 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), com a participação do Colegiado, docentes, 

discentes e comunidades interna e externa, como processo dinâmico frente às 

mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, pautado nos princípios didáticos 

da contextualização, interdisciplinaridade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão. 

O projeto, em consonância e articulação com a pesquisa, por meio do 

Mestrado Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território (GIT), insere o território 

como fio que entrelaça o percurso formativo, considerando suas dimensões materiais 

– físicas e imateriais-simbólicas (HAESBAERT, 2007). Esse elemento inovador 

oferece aportes profícuos para a interlocução com a cidade, com as redes de ensino, 

com a história local e regional, como elemento de pertencimento, e leva em 

consideração os mais diversos espaços por onde os saberes circulam. A cartografia 

é sugerida nesse projeto como uma metodologia ativa no mapeamento dos potenciais 

espaços educativos com uma atenção especial à educação básica enquanto alicerce 

edificante. 

Este PPC está fundamentado na Lei Nº 9.394/96, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), na Resolução Nº 2/2015, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados, e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada, bem como no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), nos 

resultados de avaliação do Curso de Pedagogia realizados periodicamente pela 
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Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNIVALE, e pela avaliação dos discentes 

no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

A trajetória de construção do PPC demonstra a preocupação do curso com 

a sólida formação científica e cultural, teórica e interdisciplinar, com a 

indissociabilidade teoria-prática, com o compromisso social e valorização do 

profissional da educação. Objetiva com isso, formar professores/pedagogos com perfil 

generalista, humanista, crítico e reflexivo dotado de conhecimentos, habilidades e 

competências gerais e específicas para atuação nas diversas etapas, modalidades e 

espaços em que se desenvolvem ações educativas, primando pelos princípios da 

democracia, inclusão, valorização da diversidade e respeito às diferenças.  
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1 A INSTITUIÇÃO 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO  

Mantenedora: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR 

Registro no cartório: Estatuto registrado sob nº 156, em 09/11/2005, no Cartório de 

2º ofício de Registros, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas jurídicas de 

Governador Valadares. 

Atos Legais:  

Lei Federal nº70562 de 22/05/72 - Declara de utilidade pública a “Fundação Percival 

Farquhar” com sede em Governador Valadares, Estado de Minas Gerais 

Decreto estadual nº 14304 de 31/01/72 - Declara de utilidade pública a Fundação 

Percival Farquhar com sede em Governador Valadares 

Lei Municipal nº 2039 de 26/11/73   - Reconhece Entidade como de Utilidade Pública 

Natureza: Entidade civil comunitária, não-confessional, instituída como sociedade 

civil de direito privado (regime fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade pública 

no âmbito municipal, estadual e federal. 

CNPJ: 20.611.810/001-91 

INS: 2774603100029 

Endereço: Rua Israel Pinheiro nº 2000 – Bairro Universitário 

Fone: (33) 3279-5900 

Site: www.univale.br 

Mantida: Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE.  

Ato legal: credenciada/recredenciada: Reconhecimento – Parecer CFE nº 16/92, 

aprovado em 28/01/92 e publicado no Diário Oficial da União de 28/04/92. Portaria 

Ministerial nº 1.037/92, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial da União 

de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835.  Recredenciamento: Portaria nº1.669 de 

28 de novembro de 2011. 

 

http://www.univale.br/
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1.2 LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Universidade Vale do Rio Doce está localizada no Município de Governador 

Valadares, Estado de Minas Gerais. 

Endereço do Campus Armando Vieira - Campus I – Rua Juiz de Paz José de Lemos, 

nº 279 – Bairro Vila Bretas – CEP; 35030-260 – Governador Valadares/MG. Caixa 

Postal 295. 

Endereço do Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: UNIDADE SEDE: Rua 

Israel Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP.; 35020-220 – Governador 

Valadares/MG 

Telefone: Pabx (33) 3279-5200/3279-5500 

 

1.3 HISTÓRICO  

 

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil sem fins lucrativos, foi 

constituída por escritura pública lavrada em notas perante o Cartório do Segundo 

Ofício desta cidade, no dia 7 de junho de 1967 (escritura trasladada em 12/06/1967), 

por iniciativa de um grupo de cidadãos, ao todo, 159 (cento e cinquenta e nove) 

instituidores, entre pessoas físicas e jurídicas. 

Seu objetivo é o de reunir os meios de preparar pessoal capacitado para 

executar os estudos e as pesquisas destinados ao desenvolvimento social, cultural, 

científico e tecnológico da região do Vale do Rio Doce, resultando, assim, na 

transformação dos recursos da região em riquezas, concorrendo para a melhoria do 

padrão de vida da população. 

A FPF, como pioneira no ensino superior de Governador Valadares, criou a 

primeira instituição de ensino e pesquisa, o Minas Instituto de Tecnologia – MIT, 

seguida da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI, da Faculdade de 

Odontologia – FOG e da Escola Técnica do Instituto de Tecnologia – ETEIT. 

Gradualmente, novos cursos e faculdades foram criados e, em 1992, o complexo 

educacional mantido pela FPF transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce – 

UNIVALE, a qual, na prerrogativa de entidade mantida pela FPF, utiliza o patrimônio 

e os bens da mantenedora para a promoção do ensino, pesquisa e extensão, a serviço 
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do desenvolvimento educacional e cultural de Governador Valadares, de Minas Gerais 

e do Brasil. 

Atualmente, a UNIVALE oferta os cursos de graduação em quatro núcleos: 

Núcleo da Saúde; Núcleo das Ciências e Tecnologia, Núcleo da Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas. Em atendimento ao tripé universitário – 

ensino, pesquisa e extensão - desenvolve projetos de pesquisa e extensão e cursos 

de pós-graduação, Lato e Stricto Sensu. 

Além da mantença da UNIVALE, a FPF mantém uma Escola Técnica– ETEIT, 

escola profissionalizante de nível técnico e a TV UNIVALE, um canal educativo e de 

interlocução com a comunidade. Possui convênio com mais de 300 (trezentas) 

empresas concedentes de estágio para os estudantes dos diversos cursos de todos 

os núcleos de ensino da UNIVALE e ETEIT.  

A partir de 2017, a FPF/UNIVALE em parceria com o Grupo Fibonacci, 

passaram a oferecer por meio do Colégio Univale Fibonacci, cursos de Pré-Vestibular. 

E a partir de 2018 o ensino médio. 

Em 2017 a UNIVALE foi credenciada pela Portaria MEC Nº 820/2017 e portaria 

SERES Nº 918/2017, para a oferta de cursos de Graduação e Pós-graduação na 

modalidade a distância. Na proposta da Educação a Distância adotada pela UNIVALE, 

busca-se oferecer ao estudante um processo de interação e comunicação que permita 

a construção do conhecimento por meio da colaboração e cooperação de todos os 

integrantes do curso, utilizando-se da aprendizagem significativa. Para facilitar a 

utilização dessa metodologia, a UNIVALE adota a plataforma Moodle como Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, na qual estudantes e professores podem ter acesso aos 

conteúdos das aulas, às atividades propostas e a ferramentas para interação.  

A FPF também oferta o Programa de Bolsas para Demanda Individual (BDI) 

para atendimento aos estudantes de baixa renda, bem como participa do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). 

Acrescente-se ainda uma rede de serviços, atividades para apoio ao processo ensino 

aprendizagem, além de contratar, anualmente, o seguro de acidentes pessoais para 

todos os estudantes, com cobertura de 24 horas, em todo o território nacional.  

A FPF/UNIVALE desempenha um importante papel na manutenção e 

preservação dos valores sociais e culturais do município de Governador Valadares e 

região, por meio dos cursos ofertados, da pesquisa e extensão que certamente 

colaboram para o desenvolvimento econômico e social. 
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As relações estabelecidas entre a UNIVALE e a Fundação Percival Farquhar, 

desde sua instituição, estão alicerçadas no Estatuto e Regimento Geral da UNIVALE, 

os quais definem que a instituição goza de autonomia didático-científica, 

administrativa, disciplinar e de gestão financeiro-patrimonial. 

Na condição de Universidade comunitária, cabe à mantenedora a 

responsabilidade de, perante as autoridades públicas e perante o público em geral, 

tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da 

lei, do Estatuto e do Regimento Geral da UNIVALE, a liberdade acadêmica dos corpos 

docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e consultivos.  

Criada e mantida pela Fundação Percival Farquhar a UNIVALE, possui uma 

densa estrutura acadêmica; colocada a serviço da consolidação de sua missão. 

Mantém cursos de graduação, cursos de extensão em diversas áreas do 

conhecimento, além de cursos de pós-graduação Lato e Stricto Sensu.  O Programa 

de pós-graduação Stricto Sensu, Gestão Integrada do Território teve início em 2008, 

constituído por uma proposta interdisciplinar que dá à UNIVALE um diferencial no 

atendimento à formação continuada na região, favorecendo a inserção no Mestrado 

de profissionais de áreas distintas que têm como objeto de seus estudos o 

desenvolvimento territorial em diálogo com as especificidades dos seus respectivos 

campos de conhecimento.   

A UNIVALE em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

ofereceu, no segundo semestre de 2017 o programa de Doutorado Interinstitucional 

em Ciências Humanas (DINTER/CAPES). O Doutorado Interinstitucional (DINTER) 

são turmas de doutorado conduzidas por uma instituição promotora nas dependências 

de uma instituição de ensino e pesquisa receptora, localizada em regiões, no território 

brasileiro ou no exterior, afastadas de centros consolidados em ensino e pesquisa. As 

turmas estão vinculadas a programas de Pós-graduação nacionais recomendados e 

reconhecidos com nota igual ou superior a 5. A instituição promotora é responsável 

por garantir o nível de qualidade das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas 

por seu programa de Pós-graduação na instituição receptora. 

A UNIVALE continuamente busca seu aprimoramento, com o objetivo de 

manter a qualidade do ensino, promove a atualização do corpo docente e oferta uma 

infraestrutura diferenciada a cada curso, com laboratórios e recursos pedagógicos 

necessários à otimização do processo ensino aprendizagem.  
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Em seu processo educacional a UNIVALE se desdobra tanto nas dimensões 

de transmissão da cultura e do conhecimento, quanto na construção das 

potencialidades das pessoas que compõem a comunidade acadêmica; das críticas 

acerca do contexto, das possibilidades e necessidades de modificação da realidade 

social. 

Com funcionamento em dois campi, a UNIVALE possui uma rede de serviços 

comunitários em espaços próprios, tem, dentre outros espaços, a Biblioteca Central 

Dr. Geraldo Vianna Cruz e a Biblioteca Setorial, ambas com um acervo constituído de 

materiais em diversos formatos, que abrangem os vários campos do conhecimento, 

com concentração nas áreas dos cursos ministrados na instituição, além de uma 

eficiente base de dados que pode ser consultada através da internet. Possui diversas 

Clínicas Odontológicas que atendem à comunidade por meio de programas de 

atenção específica a idosos, gestantes e bebês. É considerada referência nacional 

em atendimento a pacientes especiais; conta com uma equipe multidisciplinar 

altamente qualificada, no Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente 

Especial (PAOPE).  

Possui um Ambulatório de Lesões, também, unidade de referência em toda a 

região. Oferece atendimento à comunidade no diagnóstico, acompanhamento, 

tratamento e na prevenção de feridas. Conta ainda com dois laboratórios de Anatomia 

Humana equipados com peças anatômicas, além do Laboratório de Microbiologia, 

Parasitologia e de Imunologia, que dão suporte a vários cursos da área da saúde e 

ciências humanas da UNIVALE.  

A UNIVALE conta ainda com o Centro de Fisioterapia aberto para atendimento 

à comunidade, o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) que realiza atendimentos a 

adultos, crianças e famílias, além de orientação vocacional e psicologia escolar, o 

Escritório de Assistência Judiciária (EAJ), os núcleos do Juizado de Conciliação do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

(CEJUS) espaços em que a comunidade encontra apoio e esclarecimento para 

conduzir questões legais, dentre outros. 

A Universidade tem ainda como diferencial uma estrutura completa para a 

prática de esportes denominada Centro Esportivo UNIVALE (CEU). Possui auditórios 

no Edifício Pioneiros, com ambientes multimídia, que são climatizados e confortáveis 

para a realização de eventos acadêmicos, o Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva, 

com capacidade para cerca de 1000 (mil) pessoas, abriga eventos e atividades 
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culturais. O Centro de Feiras e Eventos Vicente Guabiroba (UNICENTRO) é um 

espaço disponibilizado para a realização de eventos regionais  como a Mostra 

Empresarial do Leste Mineiro (Expoleste).  

 

1.4 IDENTIDADE CORPORATIVA 

 

Missão Institucional 

Promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de 

conhecimentos e colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua 

região de inserção, pautada na melhoria das condições de vida e na diversidade do 

ambiente e da cultura. 

 

Visão Institucional 

Tornar-se referência na educação/pesquisa e no desenvolvimento de ações 

integradas com diversas instituições regionais comprometidas com o desenvolvimento 

humano, econômico e social. 

 

 

1. 5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com o disposto em seu Estatuto, a Fundação Percival Farquhar – 

FPF, Entidade Mantenedora, zela pela observância das finalidades propostas neste 

documento e pela orientação da Universidade. Responsabiliza-se pela aprovação da 

proposta orçamentária, prestação de contas, administração e aprovação da criação 

de instâncias administrativas, acadêmicas e de apoio, dentre outras atividades.  

A estrutura organizacional da UNIVALE descrita em seu Regimento Geral e 

Estatuto é dinâmica e flexível, concebida como um meio para o cumprimento de sua 

missão e consecução dos objetivos e metas propostos, estando em constante 

processo de revisão e atualização. 

O Conselho Universitário – CONSUNI, nos termos do Regimento geral, é o 

órgão superior de caráter normativo e deliberativo em todos os assuntos acadêmicos 

e administrativos da UNIVALE. Em sua composição é constituído pela reitoria, pró- 
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reitorias, assessorias, coordenações de cursos, representações docente e discente, 

representação do corpo técnico e administrativo, representação da comunidade e 

representação da entidade mantenedora. As decisões do CONSUNI cabem ao 

plenário, ouvidas as respectivas Câmaras Técnicas, conforme dispõe o Regimento 

Geral da UNIVALE, em seu artigo 17.  

No âmbito executivo, Reitoria, Pró-Reitorias e Coordenações de cursos são os 

órgãos da Administração Superior. Os Cursos são as unidades constitutivas que 

concentram atividades de ensino, concernentes a uma área específica do saber. Os 

setores complementares destinam-se a desenvolver atividades concernentes a áreas 

especializadas e visam estabelecer interação entre Universidade e comunidade 

(interna e externa). Há ainda, setores constitutivos e complementares vinculados à 

Administração Superior ou Diretoria Executiva da FPF, aos quais compete o exercício 

de atribuições normativas e de controle.  

A administração em regime participativo é realizada através dos diversos 

órgãos colegiados. Os órgãos colegiados são instâncias deliberativas, constituídas 

por representantes do corpo docente, discente e administrativo, muitos deles 

indicados por seus pares. Tais órgãos têm as seguintes funções: dar auxílio e 

colaboração àqueles que ocupam cargos do mesmo órgão e instância e deliberar 

sobre projetos, propostas de ação e decisões tomadas nas diversas instâncias da 

estrutura organizacional.  

Além dos órgãos constantes do organograma definido no Regimento Geral da 

UNIVALE, outros poderão ser criados, por proposição do CONSUNI e autorização da 

Entidade Mantenedora, caso impliquem em aumento de despesa e nos termos do 

Regimento Geral.  
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ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

 

FPF

REITORIA

Gabinete

Ouvidoria

Comitê de Ética e Pesquisa - 
CEP

Assessoria Admistrativa

PRÓ-REITORIA DE 
GRADUAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PÓS-
GRADUAÇÃO, PESQUISA 

E EXTENSÃO

Assessoria de Graduação

Biblioteca Central e Setorial

Secretaria Acadêmica

Assessoria de Extensão e Pós-
Graduação lato Sensu

Assessoria de Pesquisa e Pós-
Graduação Strito Sensu

Setor de Ação Comunitária

Setor de Pós-Graduação Lato 
Sensu

Setor de Educação Continuada

Núcleo de Educação a Distância 
- NEaD

Núcleo da 
Saúde

Núcleo das 
Ciências e 
Tecnologia

Núcleo da 
Comunicação e 
Humanidades

Núcleo das 
Licenciatuas

Coordenações 
de Cursos

Coordenações 
de Cursos

Coordenações 
de Cursos

Coordenações 
de Cursos

Setor de Gestão Pedagógica

Espaço A3

CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO

Comissão Própria de Avaliação - 
CPA

Departamento de Gestão da 
Qualidade - DGQ

Assessoria de Comunicação 
Organizacional - ASCORG

Núcleo de Informação e 
Comunicação

Pesquisador / Procurador 
Institucional

 

 

Fonte: PDI – UNIVALE (2014-2018) 
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1.5.1 – Núcleo das Licenciaturas 

 

A organização dos cursos de graduação da UNIVALE em 04 Núcleos –  Núcleo 

da Saúde, Núcleo das Ciências e Tecnologia, Núcleo da Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas – foi concebida a partir do reconhecimento 

da complexidade dos fenômenos a serem analisados e para os quais se buscam 

respostas, seja de natureza prática (como mudanças ambientais, garantia da saúde 

como um bem coletivo, avanço tecnológico, formação humana, diferenças culturais, 

desigualdades sociais, estabelecimento de políticas públicas etc.), ou teórica.  Tais 

fenômenos exigem um diálogo interdisciplinar entre os diferentes campos de 

conhecimento e o fortalecimento desses campos, para a busca de respostas no 

âmbito da produção do conhecimento e da inserção comunitária.   

O Núcleo das Licenciaturas, ao qual pertence o curso de Pedagogia, congrega 

os seguintes cursos: Educação Física e Pedagogia. A diretriz norteadora desse núcleo 

é o reconhecimento da educação como um direito básico e como promotora da 

igualdade e do respeito às diferenças.  

 

1.6 PERFIL GERAL DO EGRESSO DA UNIVALE  

 

A UNIVALE, propõe aos seus graduandos uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, qualificando-os para o exercício profissional em seu 

campo de atuação. Para tal, o egresso deve apresentar autonomia intelectual, 

capacidade de aprendizagem continuada; atuar positivamente nas transformações da 

sociedade, com capacidade para aprendizagem autônoma, dinâmica, inovadora e 

flexível, em consonância com as novas demandas apresentadas pelo mundo do 

trabalho. 

O egresso, também, deverá desenvolver as seguintes habilidades e 

competências, articulada com as necessidades locais e regionais: 

I. Conduta pautada na ética e preocupação com as questões sociais e 

ambientais;  

II. Capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa;  
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III. Atuação propositiva na busca de soluções para as questões apresentadas 

pela sociedade;  

IV. Capacidade de comunicação e expressão em língua nacional; 

V. Capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas;  

VI. Busca constante por aprimoramento científico e técnico;  

VII. Domínio de técnicas essenciais à produção e à aplicação do 

conhecimento;  

VIII. Trabalho integrado e contributivo em equipes inter e transdisciplinares;  

IX. Atuação profissional com respeito ao meio ambiente; 

X. Capacidade para promover e respeitar os direitos humanos.  

 

 

1.7 CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL    

 

1.7.1 Indicadores demográficos, sociais e educacionais 

 

Governador Valadares (GV) localiza-se na mesorregião do Vale do Rio Doce, 

abrangendo uma área física de 2.355,4 km2. Sua localização, do ponto de vista 

geoeconômico, é considerada estratégica devido a sua equidistância das cidades de: 

Belo Horizonte (311 km), Vitória (420 km), Rio de Janeiro (580 km), São Paulo (891 

km) e Brasília (1.045 km).    

Possui uma população de 263.689 habitantes, sendo 253.300 na zona urbana 

e 10.389 na zona rural (Censo Demográfico/2010). É considerada a nona maior cidade 

do estado e o maior município dessa mesorregião, agrega 102 municípios e sete 

microrregiões, totalizando uma população de 1.620.993 habitantes. Tem conexão com 

várias regiões do país, tendo em vista que se localiza em um entroncamento rodo-

ferroviário, entrecortado por três rodovias federais – BR116, BR381 e BR259 – e pela 

Estrada de Ferro Vitória-Minas (FIGURA 1).   
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          Figura 1 – Mapa de localização do Município de Governador Valadares 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Governador Valadares (PMGV) 

Com uma população predominantemente urbana (96%), segundo os dados do 

último censo, o município de Governador Valadares apresentou uma taxa anual de 

crescimento populacional de 0,65% entre os censos de 2000 e 2010 (TABELA 1).  

Tabela 1 - Taxa geométrica anual de crescimento populacional (TCP) de Governador Valadares entre 
1970 e 2010 

Ano População TCP 

2010 263.689 0,65 

2000 247.131 0,78 

1991 230.524 1,48 

1980 196.117 1,93 

1970 162.020 *** 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

Situado em uma planície cercada por serras e cortada pelo sinuoso rio Doce, o 

município progressivamente desenvolveu o setor de prestação de serviços. O produto 

interno bruto (PIB) do município ultrapassou, no ano de 2010, a cifra de R$ 3,0 bilhões 

de reais, apresentando um PIB per capita de R$11.407,00, enquanto o PIB per capita 

da microrregião de Governador Valadares foi de R$9.511,00. O valor adicionado ao 

PIB pelo setor de serviços representou 78,3% do PIB do município e 59,6% do PIB da 

microrregião, o que reforça a posição de Governador Valadares como cidade polo 

(TABELA 2). 
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Tabela 2 – Municípios da Microrregião de Governador Valadares: valor adicionado por setores 

de atividade econômica, população, PIB a preços corrente e PIB per capta – 2010 

Município 

Valor adicionado a preços correntes   

(em mil reais) 
PIBpc População 

PIB 

per 

capta 
Agropecuária Indústria Serviços 

Governador 

Valadares 
48.413,68 603.578,14 2.355.979,36 3.007.971,18 263.689 11.407 

Alpercata 6.316,06 6.976,44 29.507,47 42.799,97 7.172 5.968 

Campanário 7.158,59 2.584,62 18.649,71 28.392,92 3.564 7.967 

Capitão Andrade 6.989,66 2.550,81 19.563,50 29.103,96 4.925 5.909 

Coroaci 15.659,37 7.575,65 38.258,80 61.493,82 10.270 5.988 

Divino das 

Laranjeiras 
8.678,03 3.145,21 19.991,74 31.814,98 4.937 6.444 

Engenheiro Caldas 9.533,86 7.159,99 44.397,67 61.091,52 10.280 5.943 

Fernandes Tourinho 5.379,28 1.972,10 14.027,36 21.378,74 3.030 7.056 

Frei Inocêncio 13.377,86 5.921,15 36.547,15 55.846,16 8.920 6.261 

Galiléia 11.097,97 3.945,91 30.971,50 46.015,37 6.951 6.620 

Itambacuri 25.049,52 19.100,79 98.910,12 143.060,43 22.809 6.272 

Itanhomi 11.363,63 9.203,78 50.418,24 70.985,66 11.856 5.987 

Jampruca 8.636,10 2.379,46 17.300,66 28.316,22 5.067 5.588 

Marilac 6.932,18 2.689,83 17.191,92 26.813,92 4.219 6.356 

Mathias Lobato 3.526,81 2.154,72 14.748,74 20.430,27 3.370 6.062 

Nacip Raydan 3.166,24 1.891,25 13.038,36 18.095,85 3.154 5.737 

Nova Módica 9.461,21 2.346,39 16.658,58 28.466,18 3.790 7.511 

Pescador 9.837,58 2.590,52 17.610,01 30.038,11 4.128 7.277 

São Geraldo da 

Piedade 
6.696,50 2.168,36 16.832,66 25.697,52 4.389 5.855 

São Geraldo do 

Baixio 
6.334,53 2.686,67 15.235,10 24.256,30 3.486 6.958 

São José da Safira 3.186,44 2.402,94 15.220,24 20.809,62 4.075 5.107 

São José do Divino 8.268,24 2.256,37 16.181,65 26.706,26 3.834 6.966 

Sobrália 6.965,56 3.792,88 23.915,00 34.673,44 5.830 5.947 
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Tumiritinga 8.126,61 5.585,08 23.301,02 37.012,70 6.293 5.882 

Virgolândia 6.708,01 3.251,12 22.277,12 32.236,26 5.658 5.697 

Total 256.863,52 709.910,16 2.986.733,68 3.953.507,36 415.696 152.765 

Fontes: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Coordenação de Contas 
Nacionais (Conac) - Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) . 

Elaboração: Fundação João Pinheiro(FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 
Disponível em:  http://www.ibge.gov.br/        Acesso em: 20 out. 2015 

 

O município tem apresentado uma considerável melhora nos seus indicadores 

sociais nas duas últimas décadas. Seu IDH em 1991 era de 0,508, situando 

Governador Valadares no grupo de municípios com baixo nível de desenvolvimento 

humano. No entanto, em 2000 alcançou um valor de 0,635 e atingiu, em 2010, um 

índice de 0,727. Fundamenta-se, economicamente na área de comércio, indústria, 

serviços, agronegócios e com ascensão no segmento da construção civil. A 

predisposição econômica orienta a oferta de cursos da UNIVALE e o resultado dos 

cursos superiores tanto da UNIVALE quanto de outras instituições propiciou melhoria 

nos índices de desenvolvimento social. 

Acrescente-se que o município é sede da Comarca, possuindo diversos órgãos 

do Poder Judiciário como Fórum da Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do 

Trabalho, Juizados Especiais, Ministério Público, Procuradorias estadual e federal e 

Defensoria Pública.  

A região constituída pelo município de Governador Valadares e os municípios 

do seu entorno têm se destacado, em âmbito nacional e internacional, como uma 

região privilegiada para o estudo da migração internacional. Para um 

dimensionamento dessa importância, basta recorrer aos dados do Censo 

Demográfico Brasileiro de 2010 que apontam Governador Valadares como ocupando 

a sétima posição entre os dez municípios brasileiros com maior número de pessoas 

residindo no exterior. Se considerarmos a taxa de emigração internacional (por mil 

habitantes), o que nos dá o peso relativo do fenômeno, todos os dez municípios com 

maior taxa se encontram dentro de um raio de aproximadamente 100 quilômetros de 

Governador Valadares. O destaque da região em relação a esse tema tem levado a 

UNIVALE a receber pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, 

vindos de outras Instituições de Ensino Superior - IES brasileiras e do exterior – 

principalmente Estados Unidos e Portugal – interessados em estudar este complexo 

objeto de pesquisa. A UNIVALE, por meio do Mestrado Interdisciplinar em Gestão 

http://www.ibge.gov.br/
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Integrada do Território tem desenvolvido estudos relativos a esse fenômeno, com 

destaque no cenário nacional e internacional e têm sido, também responsável pelo 

estabelecimento de importantes parcerias, como as realizadas com pesquisadores da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais (PUC-MG), Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 

Universidade de Lisboa (Portugal), Universidade de Boston (EUA), Universidade Ca’ 

Foscari de Veneza (Itália).  

No plano educacional, conforme dados divulgados pelo sítio eletrônico do 

Ministério da Educação, orientadores da elaboração dos Planos Municipais de 

Educação1, vigência 2015- 2024, o município apresenta um índice percentual de 

97,2% de crianças e adolescentes matriculados no Ensino Fundamental, o que 

significa, praticamente, a universalização dessa etapa da Educação Básica. 

Entretanto, enfrenta como desafios a universalização do atendimento à Educação 

Infantil e ao Ensino Médio, e a conclusão do mesmo por parte dos estudantes. 

Acompanhando os índices nacionais o município enfrenta o desafio de manutenção 

dos estudantes no Ensino Médio. A taxa líquida de matrículas nesse nível de ensino 

é de 47,9%, ou seja 83,5% dos estudantes se matriculam no Ensino Médio, mas cerca 

da metade desses, não o conclui.  

O avanço com relação ao Ensino Fundamental, e os desafios com a Educação 

Infantil e o Ensino Médio são compartilhados pelos demais municípios da região do 

Vale do Rio Doce, conforme se pode conferir no sítio eletrônico supracitado. Há ainda, 

conforme os mesmos dados, o desafio de garantia da qualidade da educação básica, 

auferida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

No tocante ao Ensino Superior, as metas do Plano Nacional de Educação 

(PNE), para o decênio 2014-2024 (BRASIL, 2014) indicam a importância da inserção 

da UNIVALE em Governador Valadares e região. A meta nacional coloca como 

desafio a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população 

de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos (meta 12, do PNE).  

Alia-se a essa meta, a meta 14 do PNE que indica o desafio educacional para 

o País, Estados e Municípios: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

                                                           
1 Conferir: pne.mec.gov.br.  Acesso em: 15 out. 2015. 
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graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. (BRASIL, 2014). 

Os indicadores educacionais apresentados e outros que podem ser conferidos 

no sítio eletrônico já citado, evidenciam a importância da UNIVALE para contribuição 

no ensino, pesquisa e extensão com vistas à melhoria da realidade educacional no 

contexto municipal, regional e nacional.  

A UNIVALE, localizada na Região do Vale do Rio Doce (VRD), abrange uma 

população estimada em mais de 1,4 milhões de habitantes. Governador Valadares é 

o polo geoeducacional da região. O adensamento demográfico e econômico do Vale 

do Rio Doce se efetivou entre 1930 e 1970, quando se intensificou e consolidou a 

ocupação das terras cobertas pela floresta tropical (Mata Atlântica), no Leste de Minas 

Gerais. O VRD ocupou um papel importante no processo de industrialização do Brasil, 

com uma economia baseada na exploração dos recursos naturais: exportação de 

minério de ferro, siderurgia, beneficiamento e exportação de mica, produção de carvão 

vegetal, indústria da madeira, agroindústria açucareira e aproveitamento dos solos 

férteis para produção agrícola para os mercados industriais e criação extensiva de 

gado bovino para os grandes frigoríficos do Rio de Janeiro. 

A característica do crescimento econômico regional foi sua dependência dos 

recursos naturais. Em 1970, quando esses recursos estavam praticamente esgotados, 

teve início o processo de fuga de capitais e esvaziamento demográfico (intensa 

migração para outras regiões do Brasil, para grandes cidades e para o exterior). As 

potencialidades oferecidas pela natureza se converteram nos graves problemas 

ambientais, tais como desaparecimento da floresta (reduzida a 2,5% da cobertura 

original); esgotamento dos solos, com desaparecimento de grande parte das culturas 

agrícolas e aumento da quantidade de solos expostos; redução dramática da fauna; 

comprometimento dos cursos d’água, com grande parte da rede hídrica se tornando 

intermitente e grave situação da qualidade da água do Rio Doce; redução drástica da 

sustentabilidade, forçando o abandono das terras. 

A economia regional apresentou reduzida produtividade da pecuária e 

desapareceu a atividade agrícola de importância. Na economia urbana o quadro foi 

de escassez de capitais, com o excedente de mão de obra obrigado a migrar para 

outras regiões do país. O baixo nível técnico/tecnológico e a reduzida capacidade de 

empreendimento dificultaram as alternativas de desenvolvimento. A lógica da 

economia mundial globalizada reforçou a tendência ao isolamento, deixando a região 
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fora do processo de modernização da economia mineira e nacional. No contexto 

marcado pela crise socioambiental, a UNIVALE é fator fundamental para a 

manutenção da posição polarizadora de Governador Valadares. Pelo compromisso 

comunitário com a região e pela importância no contexto da Ciência e Tecnologia - 

C&T de Minas Gerais, a UNIVALE é instrumento importante para a reconversão 

econômica da região do Rio Doce e construção de uma nova história, fundamentada 

no princípio da sustentabilidade socioambiental do desenvolvimento e na gestão 

integrada do território. 

 

1.7.2 Indicadores de Saúde    

 

Em relação às condições de saneamento e serviços correlatos do município 

que interferem nas condições de saúde da população2 – coleta de lixo; abastecimento 

de água e esgotamento sanitário – de acordo com dados do Censo Demográfico de 

2010 na área urbana e rural correspondiam a: na área rural, a coleta de lixo atendia 

à 96,8% dos domicílios, o acesso à rede de abastecimento de água contemplava 

87,3% dos domicílios particulares permanentes e 8,2% das residências dispunham de 

esgotamento sanitário adequado; no caso da área urbana, o acesso à rede de 

abastecimento de água era de (98, 9%), a coleta de lixo (98,2%) e o escoamento de 

banheiro ou sanitário adequado atendia à 95,8%.  

Governador Valadares é polo macro e microrregional dentro do Plano Diretor 

de Regionalização, delineado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), ou seja, mais 

51 municípios referenciam atenção secundária a Governador Valadares. O sistema 

de saúde local possui 151 estabelecimentos de saúde, sendo 78 deles privados e 73 

municipais entre hospitais, pronto-socorro, Estratégia Saúde da Família (ESF) e 

serviços odontológicos. 

Em relação à atenção secundária, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

atende à população em 41 especialidades, nos Centros de Referência, totalizando Em 

relação à atenção secundária, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atende à 

população em 41 especialidades, nos Centros de Referência, totalizando 10 centros3: 

                                                           
2Informações disponíveis em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?file=entrada 
&relatorio=249 . Acesso em: 30 nov. 2015  
3 Informações disponíveis em: http://www.valadares.mg.gov.br/. Acesso em: 02 fev. 2016.  
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Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde Ladislau Salles – CRASE; Centro 

de Referência em Saúde Mental – CERSAM; Centro de Atenção Psicossocial Álcool 

e Drogas - CAPS-AD; Centro Viva Vida - CVV; Policlínica Central; Centro de Apoio ao 

Deficiente Físico Doutor Octavio Soar - CADEF; Centro de Referência em Doenças 

Endêmicas e Programas Especiais - CREDEN-PES; Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador – CEREST, Centro de Referência em Oftalmologia Social – CROS e 

Centro de Convivência. 

Entre as causas de internação hospitalar no município de Governador 

Valadares, a primeira causa está relacionada com as doenças infectocontagiosas, 

tratamento de pneumonias ou influenza. Em segundo lugar estão as doenças 

cardíacas e em terceiro o acidente vascular cerebral, seguida das complicações por 

diabetes, ou seja, embora esteja em curso no país a transição epidemiológica, a 

cidade ainda precisa planejar e destinar recursos para as doenças infectocontagiosas 

(GOVERNADOR VALADARES, 2014). O Município de Governador Valadares 

apresenta as principais doenças endêmicas, tais como AIDS, acidentes por animais 

peçonhentos - escorpionismo, coqueluche, dengue, esquistossomose, tuberculose e 

hanseníase (GOVERNADOR VALADARES, 2014). 

Houve um aumento da mortalidade de pessoas residentes na cidade, entre o 

período de 2005 e 2012, sendo a população total de residentes de 266.190 

(DATASUS, 2012), havendo um índice de 1.643 a 1.816 pessoas. Portanto, houve um 

crescimento da mortalidade da população de Governador Valadares. Entre os 

principais motivos de óbitos, as doenças do aparelho circulatório foram a primeira 

causa de morte entre 2005 a 2012. As neoplasias constituíram o segundo grupo de 

causas de morte dessa população, seguidas por causas externas, doenças do 

aparelho respiratório, doenças do aparelho digestivo, doenças endócrinas 

metabólicas e doenças infecciosas parasitárias (GOVERNADOR VALADARES, 

2014). 

No tocante à infância, ainda segundo dados do Censo de 2010, a taxa de 

mortalidade infantil foi de 11,06% crianças por 1.000 nascimentos, ao passo que no 

Estado o número de óbitos infantis foi de 3.354 crianças e a taxa de mortalidade infantil 

foi de 12,97% crianças a cada mil nascimentos. Além da infância, a vulnerabilidade 

juvenil merece atenção. De acordo com o Censo Demográfico 2010, o total da 

população de 15 a 29 anos era de 69.682 indivíduos, sendo que 134 faleceram em 

função de eventos e/ou causas externas, destacando-se as agressões, confirmadas 
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por estudos relativos à vulnerabilidade juvenil, que tem levado o município ocupar a 

incômoda terceira posição, no Estado de Minas Gerais (WAISELFISZ, 2014). 

 

1.7.3 Integração do Curso de Pedagogia com as redes públicas de ensino 

 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade 

Vale do Rio Doce (Pibid/Univale) iniciado em 2010, ano de implantação da Escola em 

Tempo Integral no município, teve expressão relevante no processo de integração da 

instituição com as redes públicas de ensino. 

Os dois projetos desenvolvidos pela instituição (2010-2013 e 2014-2017) foram 

fundamentados nos referenciais teórico-metodológicos da educação integral e dos 

estudos territoriais e considera a escola e seu entorno como territórios educativos. Em 

2017 participaram como bolsistas de iniciação à docência os estudantes do curso de 

Pedagogia da Univale e os segmentos escolares envolvidos foram a Educação Infantil 

e os anos iniciais do Ensino Fundamental.  

A atuação da instituição universitária no PIBID-CAPES, contribuiu de modo 

significativo nos movimentos de discussão do projeto do curso de Pedagogia para 

atender as novas diretrizes curriculares para as licenciaturas (BRASIL, 2015), 

sobretudo na compreensão da organicidade do sistema nacional de educação. Nossa 

experiência na educação integral, educação ambiental, diversidade e diferença, 

direitos humanos, trabalhados no contexto do PIBID-UNIVALE, estão presentes nas 

discussões para a construção dos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. 

A realização das atividades de iniciação à docência, a mediação dos 

coordenadores de área e dos supervisores nas escolas desencadeou diálogos 

possibilitando a construção de sentidos e práticas de educação integral, 

desenvolvendo e ressignificando sentimentos de pertencimento, identidade e as 

relações como os múltiplos territórios educativos do município de Governador 

Valadares.  

Muitos graduandos e professores dessas licenciaturas e professores e demais 

trabalhadores da educação que atuam nas escolas parceiras, não bolsistas do projeto, 

de forma indireta ou direta, também foram beneficiados pelo programa, participando 

de diversas atividades formativas como reuniões e encontros formativos nas escolas, 

eventos realizados pelo programa como o "Seminário PIBID-UNIVALE" (anual) e o 
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"Formação Aberta" (mensal) do projeto ou apresentações de publicações ou 

Trabalhos de Conclusão de Cursos que tratam de temas ligados ao PIBID ou mesmo 

na interação em sala de aula, ou nos espaços formativos das escolas e da 

universidade.  

Os impactos percebidos na formação docente, tanto inicial, quanto continuada, 

mostram significativa e progressiva melhoria das práticas dos professores nas 

escolas, supervisores do PIBID, e dos bolsistas de iniciação. Ao final de cada ano, 

BIDs (bolsistas de iniciação à docência), supervisores e coordenadores produzem 

relatórios de avaliação das práticas.  

Nesses documentos, encontramos relatos muito positivos sobre avanços dos 

estudantes das escolas, incluindo crianças com dificuldades de aprendizagem ou 

necessidades especiais, na relação delas com a escola e com os conhecimentos 

trabalhados. Em algumas escolas parceiras esses avanços forma materializados na 

melhoria do IDEB, sendo considerados pelas supervisoras como reflexo também das 

atividades do PIBID-UNIVALE. Segundo a Supervisora da Escola Municipal Padre 

Eulálio La Fuente, "os avanços na avaliação no Ensino Fundamental foram também 

pela atuação do PIBID em nossa escola". Os textos trazem relatos sobre o 

envolvimento de crianças e profissionais na diversidade de ações realizadas pelo 

programa.  

Assim, o PIBID-UNIVALE contribuiu com a reestruturação dos currículos para 

as licenciaturas na instituição, articulando formação inicial e continuada, vivenciadas, 

assim como o programa, nos espaços e tempos da Universidade e da 

Comunidade/Escola. Esses dois percursos adotam uma noção mais ampliada de 

tempo escolar que resguarda o lugar da universidade como instância formativa, mas 

ao mesmo tempo não exclusiva do conhecimento acadêmico e profissional, e 

reconhece o lugar formativo de outros espaços nos quais circulam diferentes saberes, 

inclusive de natureza epistemológica em se tratando do espaço escolar.  

Avaliamos ainda que houve uma significativa contribuição do programa em 

relação à permanência do estudante no Ensino Superior. Segundo um levantamento 

realizado pela coordenadora do curso de Pedagogia em 2016, em torno de 90% dos 

estudantes do curso são trabalhadores de baixa renda. Considerando o atual 

momento econômico do país, isto vem refletindo em baixa procura e evasão em 

alguns cursos, como é o caso das licenciaturas. Para muitos estudantes a 

permanência no curso só foi possível pelo recurso pago pelas bolsas do PIBID, 
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efetivando-se em redução da taxa de evasão do curso de Pedagogia nos últimos anos, 

sobretudo em 2016. 

Em 2017, os termos dos editais do PIBID e Residência Pedagógica 

inviabilizaram a participação da universidade na proposição de um novo projeto 

impactando na continuidade do trabalho desenvolvido nas escolas da rede pública e 

interrompendo a oportunidade das/os estudantes de continuarem vivenciando esta 

experiência tão enriquecedora para a formação docente. 

Atualmente, o curso de Pedagogia mantém a integração com as redes públicas 

de ensino por meio dos convênios firmados para os estágios curriculares 

supervisionados, articulados através do Serviço de Integração Univale Empresa 

(SIUNE), responsável por intermediar os processos relativos a estágio na UNIVALE 

firmando convênio de estágio, recebendo e analisando termo de compromisso de 

estágio e rescisão de contrato. 

A integração com as redes públicas de ensino também ocorre por meio das 

práticas pedagógicas, articulação com o Centro Municipal de Referência e Apoio à 

Educação Inclusiva Médica Zilda Arns (CRAEDI), formação continuada dos 

professores das redes municipal, estadual e privada, implementação de oficinas 

pedagógicas, eventos do curso como a Rodas de Saberes, Colóquio de Educação 

Especial e Rodas de conversas. 

Além dos eventos do curso, a integração também ocorre em eventos 

institucionais em que participam diversos curso de graduação, como a Rua de Lazer, 

Balcão da Cidadania e mostras de profissões. Os espaços da Brinquedoteca e 

Laboratório de Didática também promovem a articulação e integração com a rede 

pública por meio das atividades de visitas guiadas, oficinas mão na massa e gravação 

do programa de TV Balangandã.  

 



28 

 

2 O CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

Nome do Curso/Habilitação: PEDAGOGIA - LICENCIATURA   

Endereço do Curso: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel 

Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador 

Valadares/MG 

Telefone: PABx (33) 3279-5924 

Ato de Autorização (Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento): Portaria 

SERES Nº 446/2011 - publicada no DOU de 03/11/2011 

Modalidade do Curso: presencial 

Número de Vagas Anuais Autorizadas (Previstas): 30 vagas  

Turno (s) de Funcionamento: noturno 

Número de estudantes por turma: 30  

Regime de Matrícula: semestral 
 

Tempo Mínimo de Integralização: 8 semestres (4 anos) 

Tempo Máximo de Integralização: 12 semestres 

Carga horária do curso: 3.200 

Requisitos de acesso: A forma de acesso ao curso é definida, conforme art. 139 do 

Regimento Geral da UNIVALE, a saber:  

I- Processo Seletivo: Forma de ingresso por meio de processo seletivo, facultado ao 

aluno que tenha concluído o ensino médio, sendo a classificação feita pela ordem 

decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, 

excluídos os candidatos que não obtiverem os requisitos mínimos estabelecidos pelo 

Edital do Vestibular; 

II- Portador de Diploma de Curso Superior: Forma de ingresso facultada ao aluno, 

graduado em outro curso superior, independente de concurso vestibular, condicionada 

à existência da vaga no curso pleiteado; 

III- Mudança de curso: Forma de ingresso facultada ao aluno regular da UNIVALE que 

solicita mudança de curso e é condicionada à existência de vaga no curso pleiteado; 
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IV- Transferência: Forma de ingresso facultada ao aluno regular de cursos de 

graduação em IES, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), condicionada a 

existência de vaga no curso pleiteado. As transferências ex officio dar-se-ão na forma 

da Lei; 

V- Outras formas definidas emanadas da legislação federal. 

Na hipótese de existência de vagas remanescentes de Processo Seletivo, a 

UNIVALE estabelecerá outras formas de seleção, definindo-as em Edital específico 

aprovado pelo CONSUNI. 

 

2.1 HISTÓRICO         

                       

O Curso de Pedagogia da UNIVALE foi criado em 1971 e ofertado pela FAFI 

(Faculdade de Filosofia Ciências e Letras) como parte de um processo que havia se 

iniciado em 1968, com a implantação do MIT (Minas Instituto de Tecnologia). Nasceu 

com a nomenclatura de licenciatura, carregando o propósito de integrar o universo 

acadêmico com a comunidade e buscando excelência no ensino, na pesquisa e na 

extensão. Ao longo dos anos, como parte integrante de uma estrutura pré-universitária 

da UTEC (Universidade Tecnológica), o Curso passou por várias transformações até 

adquirir a configuração atual. Ao longo de uma década foram ofertadas as habilitações 

em Magistério das Disciplinas Pedagógicas - Orientação Educacional e Administração 

Escolar -, sendo reconhecido pelo decreto de 83.469, de 21 de maio de 1979. Em 9 

de fevereiro de 1981 foi reconhecida a habilitação em Supervisão Escolar pela portaria 

131/81. 

Em 15 de fevereiro de 2001, o Colegiado do Curso propõe uma mudança de 

alteração da nomenclatura do Curso para Bacharelado, através do seu Projeto 

Pedagógico. Durante os anos de 1999 e 2000, o professorado havia se reunido 

sistematicamente com o objetivo de discutir essa proposta. A iniciativa partiu da 

constatação de que as necessidades surgidas tanto para a formação do docente, 

quanto para a formação do pedagogo, exigiam um redimensionamento do Curso e, 

ainda, uma reestruturação do currículo. As discussões ampliaram-se na medida em 

que foram se intensificando os debates nacionais, colocando a questão de formação 

de professores na ordem do dia.  
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O Decreto 3.276, de 07 de dezembro de 1999, que dispunha sobre a Criação 

do Curso Normal Superior para habilitar docentes que atuassem na educação básica 

(Séries Iniciais e Educação Infantil) resgatava a compreensão da necessidade de 

centrar como tarefa do Curso de Pedagogia a formação do pedagogo como cientista 

da educação. No segundo semestre de 2000 a UNIVALE havia implantado o Curso 

Normal Superior para a formação de docentes para a educação básica (Séries Iniciais 

e Educação Infantil), que até aquela época fazia parte do Curso de Pedagogia como 

habilitação aprovada pela Resolução CONSEPE 12/97. Entretanto em agosto de 

2000, o Decreto 3.554 de 08 de agosto de 2000, altera o artigo 3º do Decreto 3.276/99, 

dando ao Curso de Pedagogia condições para também oferecer as habilitações para 

as Séries Iniciais e Educação Infantil e, também, do especialista em uma das 

habilitações já reconhecidas que a UNIVALE oferecia desde os anos 70.  

Ao final do 3º ano, os estudantes faziam opção para a habilitação pretendida. 

A proposta de formação em Bacharel em Pedagogia enfatizava a formação do 

cientista da educação em Supervisão Escolar (ênfase em Coordenação Pedagógica) 

e Administração Escolar (ênfase em Gestão de Organizações). O Curso também 

oferecia as habilitações de Magistério da Educação Infantil e Magistério dos Anos 

Iniciais do Ensino. Como prazo mínimo, para a integralização de oito semestres e 

somente no período noturno. Em 2006, com o fim da oferta do Curso Normal Superior 

pela UNIVALE, um Ato Administrativo, o 25/2006, alterava o Projeto Pedagógico do 

Curso, concedendo a nomenclatura de Curso de Pedagogia – Licenciatura: 

Administração, Supervisão Escolar e Docência na Educação Infantil, incluindo no 

ementário o Ensino de Libras.  

A partir da década de 2010, o Curso de Pedagogia intensifica sua missão 

comunitária tendo como foco a educação como direito básico e como promotora de 

igualdade e respeito às diferenças. Como parte componente do Núcleo das 

Licenciaturas da UNIVALE, o curso investe, além de suas atribuições voltadas ao 

ensino, em eventos de pesquisa tais como participações em simpósios e congressos 

com a participação do corpo docente e discente. 

 Portanto, o Curso de Pedagogia tem um histórico de contínuas reformulações, 

respaldadas por reflexões, no sentido de viabilizar condições para a constante 

melhoria na formação do egresso, fundamentado em princípios de 

interdisciplinaridade, contextualização, democratização, além de articular sua práxis 

com as necessidades locais e regionais. 
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Pautados na Resolução n. 02 de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015a), que 

abre possibilidades de novos rumos para os cursos de Licenciatura, 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.  

A ampliação do tempo para a formação inicial determinada pela nova diretriz, 

de sete para oito períodos, repercutiu também na maior carga horária de estágio, 

práticas e atividades complementares previstas no núcleo de aprofundamento. No 

presente projeto, essa mudança propicia maior articulação entre a universidade e a 

comunidade, em reconhecimento da importância de se conhecer o contexto local e 

regional, principalmente no que se refere a presença expressiva na universidade e no 

curso de Pedagogia de estudantes residentes em localidades circunvizinhas a 

Governador Valadares, como Frei Inocêncio, São Geraldo do Baixio, Divino das 

Laranjeiras, Periquito, São Geraldo da Piedade, Sardoá, entre outras 

Assim, o novo desenho do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia se volta 

para o território cartografando sujeitos, linguagens e espaços educativos para além 

da escola, reconhecendo a educação como processo amplo e permanente que 

acontece nos mais diversos espaços da vida social por onde circulam diferentes 

saberes.  

                         

2. 2 OBJETIVO GERAL 

 

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, pautada nas novas práticas 

emergentes no campo educacional e levando-se em consideração as características 

locais e regionais.  

 

2.2.1 Objetivos específicos 

 

 Possibilitar aos estudantes formação teórico prática que favoreça a atitude 

investigativa, crítica e reflexiva para a atuação na docência e na gestão em 

espaços escolares e não escolares;  
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 Favorecer a formação integral com vistas à identificação de questões e 

problemas socioculturais e educacionais; 

 Estimular a postura investigativa, na perspectiva da interdisciplinaridade, em 

face de realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de 

exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, socioambientais, 

religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras. 

 

 

2.3. PERFIL DO EGRESSO DO CURSO  

 

 

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

desenvolvimento da autonomia intelectual, a busca pela aprendizagem continuada e 

por uma atuação positiva nas transformações sociais, especialmente no território de 

entorno.  

Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto na Resolução Nº 

2, de 1º de julho de 2015, o egresso do curso de Pedagogia tem um perfil generalista, 

humanista, crítico e reflexivo que compreende a educação como processo 

humanizador, emancipatório e permanente com conhecimentos teóricos e práticos 

para atuar como docente ou gestor em espaços escolares e não escolares, nas 

diversas etapas e modalidades de ensino. 

Educador comprometido com a cidadania, sustentabilidade, que respeita as 

diferenças, reconhece e valoriza a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional e outras e articula sua práxis com as necessidades locais 

e regionais, atentos às novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

 

 

2.4 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

  

 

O perfil delineado tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades:  
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 Manter reconhecido padrão de ética profissional e conduta, e aplicá-lo em todos 

os aspectos da vida profissional, com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime e igualitária;  

 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a 

como uma forma de participação e contribuição social; 

 Atuar com sensibilidade e ética, reconhecendo desigualdades sociais, 

diferenças geracionais, étnicas, raciais, ambientais, bem como deficiências 

individuais; 

 Compreender o 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, incluindo aqueles que não tiveram 

oportunidade de escolarização na idade própria;  

 Trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de 

educação básica;  

 Dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-

metodológicas de ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 

fases do desenvolvimento humano;  

 Relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem;  

 Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade;  

 Identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim 

de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 

econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras;  

 Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de 

classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, 

entre outras;  
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 Atuar na gestão e organização das instituições escolares e não escolares, 

planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e 

programas educacionais;  

 Participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo para a 

elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do 

projeto pedagógico;  

 Realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua 

realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em 

diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre 

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros;  

 Utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a 

própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos;  

 Estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, além 

de outras determinações legais, como componentes de formação fundamentais 

para o exercício do magistério. 
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3 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DO CURSO – 

FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

O Curso de Pedagogia busca, em sua organização acadêmica, administrativa, 

cumprir a concepção de educação superior com o princípio da indissociabilidade entre 

ensino, atividades investigativas e extensão, disposto no artigo 207 da Constituição 

Brasileira, de 1988. Além disso, o curso de  Pedagogia busca refletir a missão, os 

objetivos e compromissos da UNIVALE expressos em diferentes documentos 

institucionais e tem como parâmetro as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso e 

demais legislações pertinentes relativas ao Ensino Superior (regulamentação, 

acessibilidade e diversidade4), conforme apresentado nas diferentes seções deste 

documento.  

 

 

 

  

                                                           
4 Conforme legislação citada ao longo deste texto e presente na referência bibliográfica.  
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4 PERCURSOS CURRICULARES   

 

 

A Política de Ensino de Graduação da UNIVALE, conforme PDI, amparada na 

legislação nacional, busca alcançar horizontes que indicam a promoção do ensino de 

qualidade, os avanços da ciência e dos processos de ensino aprendizagem, a busca 

pela interdisciplinaridade, e articulação das diferentes áreas do saber.  

Atenta a metodologias de apropriação e construção do conhecimento, 

articulada com a iniciação científica e ampliando estímulo ao estudo e intervenção nas 

questões regionais, a UNIVALE orienta suas ações por critérios de qualificação do 

trinômio ensino-pesquisa-extensão, numa abordagem interdisciplinar, observando a 

flexibilidade e tomando como referência a avaliação continuada. 

Em suas atividades, a UNIVALE busca propiciar o desenvolvimento de 

competências e habilidades que permitem ao estudante atuar no mercado 

profissional, lidar criativamente com situações à luz do compromisso ético com o ser 

humano e com as responsabilidades socioambientais. Assim, estão presentes 

elementos que evidenciam a condução do estudante no aprender, prevendo a 

formação de um cidadão e profissional capaz de entender e buscar por meio da 

educação continuada vivências retroalimentadoras. 

A adoção de uma dinâmica curricular integradora, considerando a 

interdisciplinaridade, ocorre tanto entre as disciplinas quanto com os demais 

componentes curriculares e as outras atividades que configurarão a formação e que 

até agora foram consideradas complementares ao ensino, tais como: estudos 

independentes, estágio, monitoria e extensão. 

Essas atividades, com o apoio docente, contribuirão para que o estudante 

reconstrua seus saberes e as integre ao seu processo formativo. Assim, de modo 

articulado, a estrutura curricular deve possibilitar o engajamento dos estudantes na 

busca de soluções de problemas correspondentes à sua área de formação. 

A flexibilização dos componentes curriculares estará também presente nos 

estudos independentes, nas atividades complementares, nos cursos de extensão e 

projetos de responsabilidade social.  

Estudos independentes: são as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 

realizadas sob orientação docente e que complementam a formação do estudante. 

Constituem um componente curricular aberto e flexível, devendo ocorrer com a 
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orientação do professor, em horário extraclasse. Poderão ser constituídas por grupos 

de estudo, participação em eventos culturais, científicos, tecnológicos, comunicações 

escritas ou orais e outros. 

No Curso de Pedagogia, a meta é alcançar uma ampla relação entre as 

aprendizagens construídas nas APS e os conteúdos estudados na disciplina. De 

preferência, com várias disciplinas simultaneamente, idealizando a 

interdisciplinaridade. Dessa forma, pode-se visualizar a interdisciplinaridade no 

Seminário Integrador, no qual o discente apresenta um seminário ou constrói um 

produto integrando todas as disciplinas de cada período. As APS integradoras com 

algumas disciplinas também são uma forma dos discentes aplicarem os 

conhecimentos de forma integrada. Nesse sentido, análise de estudo de caso, oficinas 

pedagógicas ministradas para estudantes do curso Normal, visita técnica, eventos 

interdisciplinares são algumas das estratégias pedagógicas para alcançar esse 

objetivo. 

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 e corroborem para ampliação das relações 

profissionais, das ações de extensão, pesquisa e de ensino, associando teoria e 

prática com vistas à consolidação do perfil do egresso desejado pela Universidade. 

Como atividades complementares, o curso de Pedagogia realiza as Rodas de 

Saberes, aulas magnas, oficinas “Mão na Massa” e atividades de contação de 

histórias e gravação do programa Balangandã, dentre outras. 

No curso de Pedagogia além dessas práticas e estudos, o discente realiza as 

práticas educativas. Nessa modalidade, o estudante vivencia as práticas, orientados 

por professores, na universidade e na comunidade, buscando cartografar linguagens, 

sujeitos e os potenciais territórios educativos. 

Os cursos de extensão têm a finalidade de proporcionar a formação continuada 

de professores e o enriquecimento cultural da comunidade com o aproveitamento 

prático dos conteúdos teóricos assimilados.  

O Curso de Pedagogia participa de três projetos de extensão interdisciplinares: 

Anjos da Alegria, Teatro Universitário e Rede Solidária Natureza Viva. 
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Os serviços e ações de responsabilidade social oferecem aos estudantes a 

oportunidade de aquisição de competências e o desenvolvimento de habilidades 

específicas da futura profissão, ao mesmo tempo que contribui com a comunidade. 

O Curso de Pedagogia sempre participa de vários eventos envolvendo a 

comunidade, como Balcão da Cidadania, Rua de Lazer, Virada Cultural, Campanha 

de popularização do teatro, proporcionando aos discentes a oportunidade de integrar 

as disciplinas de uma maneira prática, além de prestar um serviço à comunidade.  

Dessa forma, a aprendizagem em todas as modalidades é, antes de tudo, um 

processo de aquisição da capacidade de pesquisar e de interagir na sociedade, que 

se traduz com a competência para aprender a aprender. 

Com base numa proposta de graduação que enfatiza o desenvolvimento da 

autonomia por meio de um currículo amplo e flexível que proporciona uma formação 

científica sólida e um desenvolvimento humanístico, os egressos da graduação 

deverão: 

 Atuar com competência e criatividade com base em parâmetros éticos; 

 Ter a capacidade de ler e compreender o mundo, desenvolvendo a análise 

crítica;  

 Promover a aprendizagem em uma abordagem colaborativa, sendo capaz 

de interagir com a diversidade sócio-político-cultural; 

 Reconhecer a importância da ciência e da tecnologia, aplicando-as na sua 

atuação profissional; 

 Ter motivação para a educação continuada. 

A política de ensino da UNIVALE é fruto da participação democrática dos 

diferentes atores do processo educacional. Observa-se a manutenção da IES como 

centro de difusão do conhecimento e de melhoria das perspectivas comunitárias. 

Em consonância com essa política de ensino e exercendo a prerrogativa da 

flexibilidade curricular e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Pedagogia, o currículo proposto é fruto da reflexão de docentes do NDE e do 

Colegiado, que redefiniram a estrutura curricular compreendendo que ela se traduz 

na organização e disposição dos elementos básicos e essenciais que integram o PPC, 

assim consideradas, em função das inter-relações e a interdependência que 

estabelecem entre si:  
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- as dimensões cognitiva, afetiva, ética e psicomotora nas áreas de formação 

geral, formação profissional e cidadania, segundo as DCNs;  

- as disciplinas a partir das quais serão propostas e realizadas as atividades de 

aprendizagem;   

- as práticas educativas; 

- o estágio curricular supervisionado;  

- o trabalho de conclusão do curso;  

- as atividades complementares. 

Desta forma, a interdisciplinaridade, efetivada por meio da integração das 

disciplinas e demais componentes curriculares, forma uma rede conceitual e 

possibilita o desenvolvimento de diversificadas experiências e atividades de 

aprendizagem, de modo que as relações de complementaridade e interdependência 

dos diversos conteúdos possam ser percebidas pelos estudantes e favoreçam a 

aprendizagem de uma forma holística e não fragmentada.  

Assim, de modo articulado, a estrutura curricular visa oferecer oportunidades 

de engajamento dos acadêmicos na busca de soluções para problemas 

correspondentes a sua área de formação.  

 

A organização do currículo do Curso de Pedagogia contempla dois percursos 

formativos:  

 

PERCURSO FORMATIVO I – TEMPO UNIVERSIDADE 

PERCURSO FORMATIVO II – TEMPO ESCOLA/COMUNIDADE  

 

Os percursos formativos I e II viabilizam uma formação que vai além da 

consideração do aspecto erudito no sentido de valorização de um conhecimento que 

reifica apenas o passado, muitas vezes não respondendo adequadamente às 

questões da vida cujo conhecimento é sempre contingente. Considera-se, desta 

forma, a grandeza da existência que exige uma visão orgânica e não uma restrição 

por parte do erudito. A educação é vista, portanto, não apenas de uma maneira 

sistemática dentro dos domínios universitários, mas, também, assistemática, na 

valorização de outros espaços nos quais circulam diferentes saberes. O ambiente 

universitário, e não apenas ele obviamente, deve ser espaço cativo para que o 

pensamento autêntico, crítico, se efetive, mas a comunidade de uma maneira geral.  
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Este vínculo, entre escola e a sociedade, alarga a percepção no sentido de ampliar o 

olhar sobre a universidade, a comunidade, os saberes e as práticas inserindo, deste 

modo, o estudante nos diferentes espaços sociais além do escolar, considerados 

legitimamente como educativos. 

Em torno desses dois percursos encontra-se organizado o tempo escolar, 

conforme prevê a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, artigo 13.  

Trata-se de uma jornada que soma 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo 

trabalho acadêmico em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 

(quatro) anos, compreendendo:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo;  

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;  

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas (formação geral, áreas específicas e interdisciplinares, e do campo 

educacional, fundamentos e metodologias das diversas realidades educacionais.  

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 

áreas específicas de interesse dos estudantes.  

Nesses percursos se aglutinam os núcleos de formação propostos na referida 

resolução, artigo 12, e que se desdobram ao longo do curso:  

Núcleo I - Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das 

diversas realidades educacionais.  

Núcleo II - Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 

atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos.  

Núcleo III – Núcleo de Estudos Integradores para enriquecimento curricular.  

O Tempo Universidade é realizado no âmbito das aulas presenciais, tanto nas 

salas de aula quanto nos laboratórios específicos do curso (Brinquedoteca e 

Laboratório de Didática), considerados espaços que qualificam a formação 

acadêmica. Outros ambientes da universidade também são explorados para 

enriquecer as atividades propostas nas disciplinas, práticas e estágios, como o Centro 

Universitário Esportivo – CEU, o Templo Ecumênico, os auditórios do Edifício 

Pioneiros, o auditório do Centro Cultural Hermírio Gomes, a Biblioteca e os 



41 

 

laboratórios de Informática. Há o reconhecimento de que o espaço educa e a partir 

dessa compreensão: os diversos espaços do campus podem ser espaços para 

realização de práticas educativas, intervenções culturais, mostras de atividades e 

exposição de materiais didáticos produzidos pelos estudantes. 

O Tempo Escola/Comunidade5 propõe a inserção efetiva do/a estudante no 

território e reconhece como território educativo a escola, a rua, o bairro, o campo, a 

cidade. O objetivo é a vivência das diferentes dinâmicas sociais e, com isso, vive-se 

diferentes tempos de formação. Compõe esse tempo disciplinas, práticas 

pedagógicas e o Estágio Supervisionado, embora os mesmos não se constituam lócus 

único dessa vinculação. A articulação desse tempo com o Tempo/Universidade se 

dará via laboratórios do curso, seminários integradores e encontros formativos na 

universidade nos quais os profissionais da educação em formação, os profissionais 

em exercício na educação básica, os movimentos sociais da cidade e do campo, os 

coletivos sociais, dentre outros atores, estabelecerão diálogo numa interlocução mais 

efetiva com a perspectiva extensionista da formação e da política da UNIVALE.  

As atividades complementares; a participação em projetos de extensão e de 

pesquisa; a realização de estágios; estudos independentes; a organização de objetos 

de aprendizagem tais como seminário integrador e avaliação global; o aproveitamento 

de conhecimentos advindos da experiência profissional como meio de tornar o 

processo de formação flexível, compõem a faceta interdisciplinar do curso, bem como 

a participação dos estudantes nos projetos de responsabilidade social.  

A compatibilidade da carga horária atendendo ao disposto nas Resoluções 

CNE/CES 02/2007; 03/2007 e 04/2009 é garantida em função da distribuição de horas 

nas atividades do curso, cujo critério de atribuição seja para disciplinas e componentes 

curriculares, levando ou não em consideração o seu potencial para impulsionar a 

concretização das competências profissionais a serem estruturadas pelos estudantes 

no decorrer de cada semestre, bem como dos objetivos do curso.  

A relação teoria e prática foi tema de significativas reflexões e debates no 

processo de reestruturação deste projeto para não incorrer na segmentação em dois 

polos: o teórico e o prático, como se a formação se constituísse de momentos de 

                                                           
5 A proposta do tempo escola/comunidade inspira-se nos debates da Educação do Campo que coloca 

a Pedagogia da Alternância (CALDART, 2012) e no debate sobre Educação Integral/tempo Integral que 
se instalou no país de modo mais efetivo a partir de 2007. Conferir documentos no Portal do Ministério 
da Educação sobre essa temática.   
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prescrição, análise, e de momentos de execução, quando, na verdade, entendemos 

que esses dois processos acontecem simultaneamente. 

A perspectiva é a de superar essa concepção segmentar, compreendendo a 

prática como uma dimensão do conhecimento que está presente no processo de 

formação, mesmo nos momentos nos quais se trabalha com a reflexão sobre a 

atividade profissional, quanto nos momentos em que se exercita essa atividade no 

ensino em sala de aula, que consiste em aulas teóricas, práticas, vivências do campo, 

e nas atividades de aprendizagem desenvolvidas nos diferentes espaços de 

formação. 

Tais práticas visam propiciar a inserção dos estudantes nas instituições da 

educação básica da rede pública de ensino, ampliando o diálogo com os profissionais 

em exercício, sobretudo durante os estágios supervisionados. 

A estrutura curricular contempla situações de ensino-aprendizagem, 

propiciando aos estudantes o estabelecimento de relações entre teoria e prática, e 

promovendo uma formação mais adequada às demandas do mundo do trabalho. 

Considera-se ainda os processos avaliativos a que os estudantes são submetidos e a 

capacidade de estabelecer relações entre os conhecimentos e a prática profissional.  

Para a análise e organização dos conteúdos curriculares, estabeleceu-se 

coerência na distribuição das disciplinas e demais atividades ao longo do curso com 

o perfil profissional proposto e com os objetivos.  

Em síntese, o currículo proposto preocupa-se em: 

 Apresentar uma concepção da estrutura curricular fundamentada em uma 

metodologia de ensino que articule o ensino, a iniciação científica e a extensão;  

 Estimular o desenvolvimento de integração entre conteúdos, da interrelação 

teoria/ prática por meio de processos interdisciplinares;  

 Estimular o desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os 

estudantes para a resolução dos problemas enfrentados na atuação 

profissional; 

 Considerar a graduação como etapa de construção das bases para o 

desenvolvimento do processo de educação continuada, incentivando a 

iniciação científica, os trabalhos integradores e a participação de estudantes e  

egressos em eventos acadêmicos e pós-graduação. 
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O trabalho em conjunto do grupo de professores no NDE e Colegiado do curso 

constitui-se em uma estratégia que garante a efetividade do PPC. Coloca-se a 

importância do planejamento conjunto da equipe de professores, de modo a que todos 

compreendam a visão sistêmica e global do projeto do curso. 

 

4.1 MATRIZ CURRICULAR 

 

A concepção de currículo adotada pelo curso, caracterizada por bases 

processuais da formação acadêmica e profissional, deve responder à formação 

cidadã, ética e humanista, e expressam a tradução das ações e dos movimentos 

necessários ao ensino e à aprendizagem. 

A partir dessa concepção, a matriz curricular pode ser considerada um conjunto 

de expectativas de aprendizagens, habilidades e competências que conduzirão o 

egresso ao desenvolvimento do pensamento crítico, à leitura do contexto local e 

regional, à resolução de problemas do campo educacional, com criatividade, 

autonomia, liderança, inovação e prezando por um trabalho coletivo e interdisciplinar. 

Para tanto, o corpus da matriz curricular possui um repertório de informações e 

habilidades por meio das disciplinas, componentes práticos, seminários integradores, 

atividades práticas supervisionadas, estágios e atividades complementares, 

compondo uma pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, fundamentado em 

princípios da interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. 

Para dar conta de responder às demandas cada vez mais complexas da 

Educação e da sociedade, busca-se a interdisciplinaridade por meio de práticas e 

planejamento integrado entre períodos, de forma que se possa estabelecer eixos 

integradores entre as disciplinas e componentes curriculares para reflexão e 

culminância como prática interdisciplinar. A intencionalidade pedagógica é de 

propiciar aos estudantes a articulação teoria e prática, a compreensão sobre as 

conexões entre as disciplinas, de modo articulado e não fragmentado. 

O Seminário Integrador do curso, com temáticas que requerem o 

entrelaçamento de conceitos de diversas disciplinas, tem se colocado como uma 

atividade exitosa do curso uma vez que promove a interdisciplinaridade, a discussão 
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entre estudantes dos diversos períodos e o diálogo com profissionais em exercício, 

bem como com egressos do curso. 

A integração da universidade com a Educação Básica tem sido propiciada por 

meio do diálogo com gestores e professores durante os estágios e eventos do curso 

(Roda de Saberes, colóquio de Educação Especial, Tecendo Redes, Debates em 

Educação), colocando-se como um espaço para reflexão crítica e aprimoramento da 

prática pedagógica de estudantes e professores. 

A matriz curricular contempla ainda um elemento inovador no seu percurso de 

formação: o território, em suas múltiplas dimensões, tanto físicas –materiais, quanto 

imateriais e simbólicas. Buscando articulação com a pesquisa e o mestrado em gestão 

integrada do território – GIT, a matriz do curso de Pedagogia propicia uma visão ampla 

dos estudantes para o território local e regional por meio de disciplinas, práticas e 

estágios que reconhecem o entorno das escolas, os outros espaços de vida como a 

rua, as praças, as associações, como os espaços educativos por onde circulam 

diferentes saberes. 

A partir dessa compreensão, a cartografia se coloca nesta proposta curricular 

como uma metodologia ativa, uma prática comprovadamente exitosa e inovadora para 

mapear práticas com crianças, com adolescentes, com jovens e adultos, com 

linguagens e sujeitos que produzem sentidos que se constroem e se reconstroem no 

e com o território. 

Desse modo, as diferentes disciplinas e práticas conduzem o estudante a 

experiências de aprendizagem por meio de uma visão ampla do processo formativo, 

seus diferentes ritmos e espaços, em face das dimensões psicossociais, histórico-

culturais, afetivas, relacionais e interativas que permeiam a ação pedagógica, como 

prevê a resolução nº 2, de 2015. 
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4.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO CURRÍCULO  

 

 

Na perspectiva da representação gráfica acima, as práticas de ensino, de 

extensão e de pesquisa formam uma rede e estão fundamentalmente implicadas com 

a sociedade, com a economia e com a cultura. Acrescente-se que, as abordagens de 

situações problemas reais, como temas a serem desenvolvidos nas atividades de 

ensino-aprendizagem, possibilitam que essas situações sejam tratadas no campo da 

extensão, posto que nascem da leitura da realidade. 

As disciplinas são organizadas observando-se o que estabelece a Resolução 

CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 2007 e envolvem Preleções e Aulas Expositivas (item 

I do Art. 2º) e Atividades Práticas Supervisionadas (item II do Art. 2º). 

A cada semestre, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE e 

Colegiado do Curso as atividades a serem desenvolvidas (aulas teóricas, aulas 

práticas, estágios extracurriculares, atividades complementares e atividades práticas 

supervisionadas-APS) e analisada a adequação das ementas e planos de ensino. 

Caberá ao NDE realizar a constante avaliação do PPC. 

 Quanto às APS, são contempladas nos Planos de Ensino das disciplinas, com 

a indicação da carga horária a ser trabalhada nessas atividades.  
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Neste processo: 

a) As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são desenvolvidas sob a 

orientação, supervisão e avaliação de docentes, e realizadas pelos discentes. 

 b) Os estudantes podem postar em ambiente virtual as atividades realizadas 

tais como as de: laboratório, trabalho interdisciplinar em grupo, atividades 

integradas, trabalhos práticos individuais ou em grupo, desenvolvimento de 

projetos, iniciação científica, relatos de filmes, estudos de casos individuais e 

em equipes, atividades de campo, atividades em biblioteca, práticas de ensino, 

exercícios, resenha de texto e outras atividades.  

c) As APS constituem parte da carga horária das disciplinas que vinculam e, 

portanto, são obrigatórias em todas as disciplinas, não se aplicando aos 

componentes curriculares. 

Para além do ensino, pretende-se formar estudantes que desenvolvam seu 

próprio modo de apreender o mundo que os rodeia. Isso demanda sensibilidade, 

ousadia, disponibilidade e investimentos, um ato de educar que envolve pessoas, daí 

deriva a responsabilidade de todos envolvidos no processo, com capacidade de 

responder, de modo crítico e criativo, às exigências da sociedade contemporânea, 

marcada por um acelerado ritmo de mudanças, materializado a partir de atividades 

desenvolvidas ao longo do Curso. 

 

4.2.1 Relações Étnico-Raciais 

 

A Educação das Relações Étnico-Raciais, baseada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Resolução CNE/CP Nº 01/2004, objetiva a formação de cidadãos, 

empenhados em promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, 

políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes 

pertencimentos étnico-raciais e sociais.  

No âmbito institucional, o Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro) 

tem registro oficial no calendário acadêmico, e a temática da História da Cultura Afro-

Brasileira e Indígena está inclusa em eventos culturais promovidos pela Instituição.  
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A valorização da “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros, identidades e etnias no 

Curso de Pedagogia é contemplada de forma transversal, por meio das atividades 

desenvolvidas no âmbito das disciplinas, em específico na disciplina Fundamentos e 

Metodologia de História e Geografia e também nos projetos de extensão promovidos 

ao longo do Curso.  

Desta forma, fomenta-se um debate que envolve questões importantes para 

uma boa formação acadêmica: etnia, igualdade, cultura e democracia, com respeito a 

diversidade e a pluralidade de ideias, de culturas e as peculiaridades regionais e 

institucionais, ao estimular a flexibilização das ações educativas e coadunar com as 

novas perspectivas acerca do negro e sua participação na formação da sociedade 

brasileira. 

 

4.2.2 Educação Ambiental 

 

A perspectiva de Educação Ambiental (EA) para a sustentabilidade tem como 

propósito tornar a sociedade moderna capaz de reconstruir sua história na busca de 

condições de sobrevivência que contemple a qualidade de vida, do planeta e da 

pessoa humana.  

Nesse contexto, considerando-se o meio ambiente mais abrangente como a 

casa, rua, corpo, relações interpessoais e a própria natureza, a UNIVALE em 

consonância com a Lei 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002 considera a Educação 

Ambiental como parte constitutiva da formação do sujeito. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), é Missão da 

UNIVALE: “Promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de 

conhecimentos e colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua 

região de inserção, pautada na melhoria das condições de vida e na diversidade do 

ambiente e da cultura”. 

 Dessa forma, pautando-se na sensibilização da comunidade acadêmica, a 

UNIVALE promove uma educação comprometida com a causa ambiental por meio de 

projetos, ações e campanhas educativas sistemáticas.  

No âmbito dos cursos de graduação, as práticas metodológicas integram as 

disciplinas de forma transversal, contínua e permanente, cabendo aos professores 
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planejar estratégias de ações, visando o desenvolvimento do espírito científico e o 

pensamento reflexivo sobre as questões que envolvem a sustentabilidade.  

Neste sentido, o Curso de Pedagogia da UNIVALE trabalha a Educação 

Ambiental por meio da interlocução com as Atividades Complementares - AC, como 

Roda de Saberes, projetos de pesquisa Relação com o saber e Educação Ambiental 

– uma pesquisa com estudantes em tempo integral e de extensão – projeto Rede 

Solidária “Natureza Viva”, aprofundando as discussões nas disciplinas de Território, 

Ambiente e Linguagem – Cartografias da Cidade e Fundamentos e Metodologias de 

Ciências, nos Estágios Curriculares Supervisionados, contribuindo para a formação 

do sujeito em consonância com princípios da EA.  

A Educação Ambiental, no âmbito da Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015 

integra o núcleo de formação geral, como disposto no artigo 12: 

pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação 
e diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre 
outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea. 

 

 

4.2.3 Educação em Direitos Humanos 

 

Em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, estabelecidas pela Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 e demais 

documentos nacionais e internacionais que defendem e reconhecem a liberdade e 

igualdade de direitos como inerentes a toda pessoa, a UNIVALE busca por meio das 

suas atividades de ensino, pesquisa e extensão promover o trabalho sobre a 

Educação em Direitos Humanos como “concepções e práticas educativas fundadas 

nos Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e 

aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades 

individuais e coletivas” (BRASIL, 2012, p. 1). 

No plano formativo, a Educação em Direitos Humanos baliza as práticas 

educativas na Universidade, atendendo ao PDI e demais documentos da Universidade 

que reconhecem como inerentes ao sentido e papel da UNIVALE o fundamento dos 

Direitos Humanos. 
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De modo intencional, as disciplinas que compõem o conjunto formativo dos 

currículos dos cursos de graduação e pós-graduação – no campo da saúde, das 

humanidades, da ciência e tecnologia, da educação/formação docente, dos estudos 

territoriais se sustentam nos princípios dos direitos humanos e os têm como diretriz 

da ação docente e discente, como tema de reflexão e debate em sala de aula, na 

busca de promoção de atitudes éticas, da cultura de paz e da defesa dos direitos da 

pessoa.  

O Estágio Curricular Supervisionado é um campo fértil para a Educação em 

Direitos Humanos pela inserção efetiva e supervisionada dos estudantes em 

diferentes espaços de atuação profissional nos quais essas garantias não ou são 

respeitadas ou encontram-se em situações de inclusão precária quanto aos direitos 

sociais básicos como a saúde, alimentação, educação e moradia. Ressalta-se ainda 

a possibilidade de, nesses espaços, o exercício da liberdade de expressão e da 

liberdade de ir e vir serem restringidos, ou de outros direitos que afetam a dignidade 

humana não serem plenamente cumpridos. Nesses espaços, a atuação ética da 

Universidade por meio da ação discente e docente, ainda pode contribuir para a 

construção de relações e desencadear ações comprometidas com a pessoa.  

A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos direitos humanos 

tem sido, ao longo dos anos, objeto de atenção da pesquisa e das ações 

extensionistas da UNIVALE. 

A temática comparece no Curso de Pedagogia de forma transversal e mais 

intensivamente nas disciplinas de Antropologia e Direitos Humanos. As atividades do 

curso se direcionam à formação de valores, atitudes e práticas voltadas para a 

cidadania, convivência, respeito à diversidade. 

No que tange à diversidade étnico-racial, a discussão é feita especificamente 

na disciplina Fundamentos e Metodologias de História e Geografia. O conteúdo prevê 

a discussão dos PCNs que indicam essa temática. Enfatiza-se a questão indígena 

regional, e a questões relacionadas a preconceitos e racismos.  

 

 

 



50 

 

4.4 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR PERÍODO  

 

Tabela 3 – Distribuição da carga horária das disciplinas por período 
 

Período 

Atividades de Ensino - 

Aprendizagem (Disciplinas e 

Componentes Curriculares) 

CH Núcleos de Formação 

 

1º 

Leitura e Produção de Textos 80 
Núcleo de estudos de 

formação geral 

S
e
m

in
á
ri
o
 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Educação Especial 80 Núcleo de aprofundamento 

Educação e Tecnologias da 

Informação e Comunicação 
80 

Núcleo de estudos de 

formação geral 

Antropologia e Direitos Humanos 80 
Núcleo de estudos de 

formação geral 

Território, ambiente e linguagem: 

cartografias da cidade 
40 Núcleo de aprofundamento 

Estágio Curricular Supervisionado I: 

Trabalho e formação docente 
80  

Total carga horária  440  

Período 

Atividades de Ensino - 

Aprendizagem (Disciplinas e 

Componentes Curriculares) 

CH Núcleos de Formação 

 

2º 

Filosofia da Educação 80 Núcleo de aprofundamento 

S
e
m

in
á
ri
o
 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Cultura Surda e Libras 
80 Núcleo de estudos de 

formação geral 

Escola/comunidade: cartografias de 

sujeitos, linguagens e corporeidade 

40 
Núcleo de aprofundamento 

Metodologia da pesquisa 
80 Núcleo de estudos de 

formação geral 

Estágio supervisionado II: Interlocução 

da escola com o entorno 

80 
 

Total carga horária  360  

Período 

Atividades de Ensino - 

Aprendizagem (Disciplinas e 

Componentes Curriculares) 

CH Núcleos de Formação 

 

3º 
Psicologia da Educação 80 Núcleo de aprofundamento 

S
e
m

in
á
ri
o
 

in
te

g
ra

d
o
r 

História da Educação 80 Núcleo de aprofundamento 
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Sociologia 
80 Núcleo de estudos de 

formação geral 

Práticas educativas com crianças 80  

Práticas educativas com adolescentes 80  

Total carga horária 400  

Período 

Atividades de Ensino - 

Aprendizagem (Disciplinas e 

Componentes Curriculares) 

CH Núcleos de Formação 

 

4º 

Didática 80 Núcleo de aprofundamento 

S
e
m

in
á
ri
o
 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Políticas públicas e Educação 80 Núcleo de aprofundamento 

Gestão Educacional 80 Núcleo de aprofundamento 

Sociologia da Educação 80 Núcleo de aprofundamento 

Práticas educativas com jovens e 

adultos 

80 
 

Estágio curricular supervisionado III: 

corporeidade e linguagem nos 

processos educativos escolares 

80 

 

 

Total carga horária 480  

Período 

Atividades de Ensino - 

Aprendizagem (Disciplinas e 

Componentes Curriculares) 

CH Núcleos de Formação 

 

5º 

Linguagem e conhecimento 
80 Núcleo de estudos de 

formação geral 

S
e
m

in
á
ri
o
 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Fundamentos da Educação Infantil 80 Núcleo de aprofundamento 

Diálogos com saúde e cuidado 40 Núcleo de aprofundamento 

Práticas de pesquisa I: estado da arte 40  

Fundamentos da Gramática Básica 
80 Núcleo de estudos de 

formação geral 

Estágio curricular supervisionado IV: 

Educação Infantil 

80 
 

Total carga horária 400   

Período 

Atividades de Ensino - 

Aprendizagem (Disciplinas e 

Componentes Curriculares) 

CH Núcleos de Formação 
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6º 

Fundamentos e metodologias de 

Ciências 

80 
Núcleo de aprofundamento 

S
e
m

in
á
ri
o
 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Fundamentos e metodologias de 

Matemática 

80 
Núcleo de aprofundamento 

Fundamentos e metodologias de 

História e Geografia  

80 
Núcleo de aprofundamento 

Fundamentos e metodologias de 

Alfabetização e Letramento I 

80 
Núcleo de aprofundamento 

Práticas de pesquisa II: Projeto de 

pesquisa 

40 
 

Estágio curricular supervisionado V: 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 

80 
 

Total carga horária 440  

Período 

Atividades de Ensino - 

Aprendizagem (Disciplinas e 

Componentes Curriculares) 

CH Núcleos de Formação 

 

7º 

Arte e Educação 80 Núcleo de aprofundamento 

S
e
m

in
á
ri
o
 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Fundamentos e metodologias de 

Alfabetização e Letramento II 

80 
Núcleo de aprofundamento 

Teorias do Currículo 80 Núcleo de aprofundamento 

Práticas de pesquisa III: orientações 

TCC 

20 
 

Total carga horária 260  

Período 

Atividades de Ensino - 

Aprendizagem (Disciplinas e 

Componentes Curriculares) 

CH Núcleos de Formação 

 

8º 

Avaliação e Educação 80 Núcleo de aprofundamento 

S
e
m

in
á
ri
o
 i
n
te

g
ra

d
o
r 

Psicologia da Aprendizagem 80 Núcleo de aprofundamento 

Práticas da Educação Não Escolar 40 Núcleo de aprofundamento 

Práticas de pesquisa IV: orientações 

TCC 

20 
 

Atividades Acadêmicas Científico-

culturais 

200 Núcleo de estudos 

integradores 

Total carga horária 420  

Total carga horária do currículo 3200  

 



53 

 

4.5  EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS  

 

1° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Conceitos de leitura e estratégias de processamento de textos. Elementos da textualidade. 

Mecanismos de coesão e coerência. Organização do texto dissertativo argumentativo: 

interpretação e produção. Resumo, resenha e seminário. Diferenças entre oralidade e escrita. 

Noções de norma padrão básica: pontuação, escolha lexical, concordância e regência. 

 

Bibliografia Básica: 

1. FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes universitários. 24. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2014.  

2. VAL, Maria da Graça C. Redação e textualidade. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016.  

3. MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

12 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. SAVIOLI, Francisco P.; FIORINI, José Luiz. Lições de Texto: Leitura e redação. 5. ed. 

Reimp. São Paulo: Ática, 2010. 

2. KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. 

São Paulo: Contexto, 2010.  

3. GOLDSTEIN, Norma S.; LOUZADA, Maria Silvia; IVAMOTO, Regina. O texto sem 

mistério: leitura e escrita na universidade. São Paulo: Ática, 2009. (Ática universidade).  

4. FIORINI, José Luiz; SAVIOLI, Francisco P.; Para entender o texto: Leitura e redação. 17. 

ed. Reimp. São Paulo: Ática, 2010. (Ática Universidade) 

5. Blikstein, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. 23. ed. Reimp. São Paulo: Contexto, 

2016. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva: princípios, concepções e políticas. 

Inclusão nos espaços educativos (estudantes surdos, estudantes cegos/baixa visão, estudantes 

com deficiência neuromotora, estudantes com deficiência mental, estudantes com transtorno 
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globais do desenvolvimento). Identificação das necessidades educacionais especiais. Plano de 

desenvolvimento individual. Adaptações curriculares. Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). 

 

Bibliografia Básica: 

1. GLAT, Rosana (Org.). Educação inclusiva: cultura e cotidiano escolar. 2. ed. Rio de 

Janeiro: 7 Letras, 2011. 

2. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São 

Paulo: Moderna, 2009. 

3. FERNANDES, Sueli. Fundamentos para educação especial. Curitiba: Inter Saberes, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. CARVALHO, Rosita Edler. Escola inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 3. ed. 

Porto Alegre: Mediação, 2010. 

2. ISRAEL, Vera Lúcia; BERTOLDI, Andréa Lúcia Sério. Deficiência físico-motora: interface 

entre educação especial e repertório funcional. Curitiba: Inter Saberes, 2012. 

3. RODRIGUES, David (Org.). Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. 

São Paulo: Sumus, 2006. 

4. ZILIOTTO, Gisele Sotta. Educação especial na perspectiva inclusiva: fundamentos 

psicológicos e biológicos. Curitiba: InterSaberes, 2015. 

5. COLL, César; PALACIOS, Jésus; MARCHESI, Álvaro (Org.). Desenvolvimento 

psicológico e educação: necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1995. v. 3.  

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
80 

T P 

80 - 

Ementa 

Enfoque teórico prático sobre o emprego do computador e das tecnologias digitais como 

instrumento de ensino aprendizagem. Características, vantagens e limitações das tecnologias. 

Elaboração de material audiovisual. Letramento digital que se desenvolve no espaço escolar. O 

papel do professor frente à aplicação das tecnologias da informação e comunicação na 

educação. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BRITO, Gláucia da Silva, PURIFICAÇÃO, I. Educação e novas tecnologias: um (re) 

pensar. Curitiba: InterSaberes, 2012.  

2. MUNHOZ, Antonio Siemsen. O estudo em ambiente virtual de aprendizagem: um guia 

prático. Curitiba: IBPEX, 2011.  

3. WUNSCH, Luana Priscila; FERNANDES JUNIOR, Alvaro Martins. Tecnologias na 

educação: conceitos e práticas. Curitiba: InterSaberes, 2018. 
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Bibliografia Complementar: 

1. FERNANDEZ, Consuelo. 2000 - 2010: uma odisséia da EAD no espaço virtual: memórias 

de uma trajetória. Curitiba: InterSaberes, 2014.  

2. LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências educacionais 

e profissão docente. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2004.  

3. KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas, 

SP: Papirus, 2015. 

4. KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas, SP: 

Papirus, 2015. 

5. MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas 

tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2015. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

ANTROPOLOGIA E DIREITOS HUMANOS 80 
T P 

80 - 

Ementa 

A concepção antropológica do homem. Etnocentrismo e relativização no processo de 

compreensão da realidade sociocultural. Conceitos antropológicos de cultura. Cultura e 

educação: a compreensão da dimensão simbólica da educação. Contribuições da antropologia 

para um trabalho pedagógico que valorize a diversidade étnico-racial. Contribuições da 

pesquisa etnográfica no campo educacional. Práxis educacional e diversidade cultural. 

Demarcações e articulações de temas ligados às questões dos direitos humanos, identidade e 

alteridade, cultura, relações étnico-raciais e de gênero no campo educacional. Luta pelos 

direitos sociais e os novos movimentos sociais. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SARDE NETO, Emílio; MALANSKI, L. M. Território, cultura e representação. Curitiba: 

InterSaberes, 2016. 

2. LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 26. ed. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 2014. 

3. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Reimp. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. GOMES, Mércio P. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura. São Paulo: 

Contexto, 2008. 

2. PAULA, Cláudia Regina de. Educar para a diversidade: entrelaçando redes, saberes e 

identidades. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

3. CHICARINO, Tathiana (Org.). Antropologia social e cultural. São Paulo: Pearson, 2015. 

4. ABRAMOWICZ, Anete; GOMES, Nilma Lino (Org.). Educação e raça: perspectivas 

políticas, pedagógicas e estéticas. Belo Horizonte: Autentica, 2010. 
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5. CARVALHO, Marília Pinto de (Org.). Diferenças e desigualdades na escola. Campinas: 

Papirus, 2013. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

TERRITÓRIO, AMBIENTE E LINGUAGEM - 

CARTOGRAFIAS DA CIDADE 
40 

T P 

40 - 

Ementa  

 

Conceitos e relações entre meio ambiente, linguagem e território. Formação histórica do 

território e processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. O meio 

ambiente como território. Abordagem interdisciplinar das relações territoriais com os 

fenômenos ambientais contemporâneos. Educação ambiental na perspectiva dos estudos 

territoriais. 

 

Bibliografia Básica: 

1. ESTÊVEZ, Laura. F. Introdução à cartografia: fundamentos e aplicações. Curitiba: 

InterSaberes, 2015.  

2. PINOTTI, Rafael. Educação ambiental para o século XXI: no Brasil e no mundo. 2. ed. São 

Paulo: Blucher, 2016. 

3. LOUREIRO, Carlos Frederico; TORRES, Juliana R. (Org.). Educação ambiental: dialogando 

com Paulo Freire. São Paulo: Cortez, 2014. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. SAQUET, Marcos Aurélio. Abordagens e concepções de território. São Paulo: Expressão 

Popular, 2007. 

2. COSTA, Rogério H. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à multiterritorial 

idade. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 

3. ESPINDOLA, Haruf Salmen. Associação Comercial de Governador Valadares: 60 anos de 

história. Governador Valadares: Associação Comercial de Governador Valadares, 1999.  

4. NODARI, Paulo C.; CALGARO, C.; BIASOLI, Luis F. Educação, meio ambiente e cultura 

de paz. Caxias do Sul: EDUCS, 2018.  

5. REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. Reimp. São Paulo: Brasiliense, 1998. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I: 

TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE 
80 

T P 

- 80 

Ementa 
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Inserção na profissão docente. Espaços de atuação e “constituição” profissional: escolas, 

instituições educativas e organizações da sociedade civil. Observação e estudo em campo sobre 

legislação, carreira docente e identidade profissional do professor. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

2° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Introdução à Filosofia: aspectos éticos, estéticos e político-sociais das principais escolas 

filosóficas que implicam nos processos educativos. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SOUZA, João Valdir Alves de. Introdução à sociologia da educação. 3. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2015. 

2. CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

3. MARÍAS, Julian. História da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MELO, Alessandro de. Fundamentos socioculturais da educação. Curitiba: InterSaberes, 

2012. 

2. TOSTA, Sandra P.; ROCHA, Gilmar (Org.). Diálogos sem fronteira: história, etnografia e 

educação em culturas ibero-americanas. Belo Horizonte: Autentica, 2014. 

3. NERY, Maria Clara Ramos. Sociologia da educação. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

4. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Reimp. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

5. CHAUÍ, Marilena de Souza. Boas-vindas à filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
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CULTURA SURDA E LIBRAS 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Cultura surda, políticas públicas e movimentos sociais. Introdução à Língua de Sinais: uma 

introdução visual com sua gramática. Educação Bilíngue. Alfabeto manual. Diálogos com 

estruturas afirmativas, negativas, interrogativas e exclamativas. Expressões de quantificação e 

intensidade. Adjetivação. Descrição. Narrativa básica. Tempo: presente, passado e futuro. 

Lugares. Advérbios e preposição. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SKLIAR, Carlos (Org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos: processos e projetos 

pedagógicos. Volume 1. 5. ed. Porto Alegre: Mediação, 2017. v. 1. 

2. SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Núria. Educação de surdos: pontos e 

contrapontos. 5. ed. São Paulo: Summus, 2016. (Pontos e contrapontos).  

3. HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua brasileira 

de sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. Reimp. São Paulo: 

Ciranda Cultural, 2017.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 8. ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2016.  

2. QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1997.  

3. NOVAES, Edmarcius Carvalho. Surdos: educação, direito e cidadania. Rio de Janeiro: Wak, 

2010.  

4. QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa. Brasília: Ministério da Educação, 2004.  

5. CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte (Ed.). Enciclopédia da língua 

de sinais brasileira: o mundo do surdo em libras. São Paulo: Edusp, 2009. 5v. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

ESCOLA/COMUNIDADE: CARTOGRAFIAS DE 

SUJEITOS, LINGUAGENS E CORPOREIDADE 
40 

T P 

40 - 

Ementa 

Análise de processos de institucionalização e escolarização dos corpos. Abordagens e 

concepções filosóficas de educação de crianças e seus corpos. Reflexão sobre o 

desenvolvimento de práticas corporais, tais como jogos, esportes e brincadeiras, no contexto de 

instituições educativas. Conhecimento, proposição e problematização de práticas pedagógicas 

lúdicas. 
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Bibliografia Básica: 

1. MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 2. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. 

2. FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. Reimp. 

São Paulo: Scipione, 2002. 

3. GONÇALVES, Maria Augusta Salin. Sentir, pensar, agir: corporeidade e educação. 8. ed. 

Campinas: Papirus, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. FREIRE, João Batista. De corpo e alma: o discurso da motricidade. São Paulo: Summus, 

1991. 

2. DAMIANO, Gilberto Aparecido; PEREIRA, Lucia Helena P.; OLIVEIRA, Wanderley 

C. Corporeidade e educação: tecendo sentidos. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 

3. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

4. MARCO, Ademir. Pensando a educação motora. Campinas: Papirus, 1995. 

5. FERREIRA NETO, Carlos Alberto. Motricidade e jogo na infância. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Sprint, 2001.   

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

METODOLOGIA DA PESQUISA 80 
T P 

80 - 

Ementa  

As ciências e as diferentes formas de produção do conhecimento na interpretação da realidade. 

Trabalho com diferentes tipos textuais e orientações sobre a estrutura de textos acadêmicos. A 

pesquisa científica e sua divulgação. A pesquisa na área específica do curso de graduação. 

Bibliografia Básica: 

1. COSTA, Marisa C. V. (Org.). Caminhos investigativos: novos olhares na pesquisa em 

educação. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

2. RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. Reimp. 

São Paulo: Atlas, 2017. 

3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 7. ed. 

atual. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

Bibliografia Complementar: 

4. ALVES, Rubem.  Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. 15. ed. São Paulo: 

Loyola, 2006. 

5. LEAL, Eduardo Caetano (Org.) et al. Manual de normalização para elaboração de trabalhos 

acadêmicos da UNIVALE. Governador Valadares: Universidade Vale do Rio Doce, 2010.  

6. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto. Metodologia científica. 6. ed. 

Reimp. São Paulo: Pearson, 2010. 

7. CHASSOT, Áttico I. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 7. ed. 

Ijuí: Unijui, 2016. 
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8. MARTINS, Vanderlei; MELLO, Cleyson de Moraes (Coord.).  Metodologia científica: 

fundamentos, métodos e técnicas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,  

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

– INTERLOCUÇÃO DA ESCOLA COM O 

ENTORNO 

80 

T P 

- 80 

Ementa 

Mapear espaços educativos no entorno da escola, espaços onde transitam crianças e 

professores. Conhecer a história e realidade local. Histórias das crianças e suas famílias, 

histórias da comunidade. Parcerias com atividades com a comunidade. Identidade e sentimento 

de pertença. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

3º PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Aspectos históricos e conceituais da Psicologia e sua interface com a Educação. Teorias 

Psicológicas: Behaviorismo, Gestalt, Psicanálise, Psicologia Genética, Psicologia sócio-

histórica. Contribuições da Psicologia para educação. O desenvolvimento humano. Algumas 

piscopatologias. Questões sobre Sexualidade infantil. 

Bibliografia Básica: 

1. CAZAROTTO, José Luiz. Psicologia e antropologia: a vida humana em construção. São 

Paulo: Ideias & Letras, 2015. 

2. FONTANA, Roseli A. Cação; CRUZ, Maria Nazaré da. Psicologia e trabalho pedagógico. 

São Paulo: Atual, 2009. 

3. COELHO, Wilson Ferreira (Org.). Psicologia da educação. São Paulo: Pearson, 2015. 
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Bibliografia Complementar: 

1. COLL, César; PALACIOS, Jesús; MARCHESI, Álvaro. (Org.). Desenvolvimento 

psicológico e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 3v. 

2. CARMO, João S. Fundamentos psicológicos da educação. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

3. COUTINHO, Maria T. C.; MOREIRA, Mércia. Psicologia da educação: um estudo dos 

processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos voltados para a 

educação: ênfase nas abordagens interacionais do psiquismo humano. Belo Horizonte: Lê, 

2001. 

4. RACY, Paula Márcia Pardini de Bonis. Psicologia da educação: origem, contribuições, 

princípios e desdobramentos. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

5. SOARES, Carmen Lúcia. Imagens da educação no corpo: estudo a partir da ginástica francesa 

no Século XIX. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2002. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Os sentidos da história da educação antiga e medieval. Renascimento. Temas em História da 

Educação (Geral). A educação brasileira nos períodos colonial, monárquico e republicano. 

Influências do Iluminismo e da Pedagogia do século XIX na Educação Brasileira. Relação 

entre educação brasileira e a história de formação de professores. Grandes Teóricos da 

Educação. 

 

Bibliografia Básica: 

1. TERRA, Márcia L. E. (Org.). História da educação. São Paulo: Pearson, 2014.  

2. MANACORDA, Mário Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. 12 

ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

3. GATTI JÚNIOR, Décio; INÁCIO FILHO, Geraldo (Org.). História da educação em 

perspectiva: ensino, pesquisa, produção e novas investigações. Uberlândia: EDUFU; 

Campinas: Autores Associados, 2005.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação. 2. ed. Reimp. São Paulo: 

Moderna, 2001. 

2. FARIA FILHO, Luciano Mendes de (Org.). Arquivos, fontes e novas tecnologias: questões 

para a história da educação. Campinas: Autores Associados, 2000. (Memória da educação).  

3. LOPES, Eliane Marta Santos T.; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia 

Greive (Org.). 500 anos de educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

4. PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. História da educação: de Confúcio a Paulo Freire. 

São Paulo: Contexto, 2012.  
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5. VEIGA, Cynthia Greive; FONSECA, Thais Nivia de Lima e. (Org.). História e 

historiografia da educação no Brasil. Reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  

 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

SOCIOLOGIA  80 
T P 

80 - 

Ementa 

O estudo das principais vertentes do pensamento sociológico clássico: Émile Durkheim, Max 

Weber e Karl Marx. Discussão das principais correntes teóricas da Sociologia e das 

possibilidades que elas oferecem de análise e compreensão dos fenômenos sociais 

educacionais. 

 

Bibliografia Básica: 

1. CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

2. MARÍAS, Julian. História da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

3. QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria L. O.; OLIVEIRA, Maria G. Um toque de 

clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2. ed. Reimp. Belo Horizonte: UFMG, 2017. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, M. H. P.  Filosofando: introdução à filosofia. 

2. ed. rev. e atual. São Paulo: Moderna, 1993. 

2. CHAUÍ, Marilena de Souza. Boas-vindas à filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

3. MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira (Org.). Caminhos do 

pensamento: epistemlogia e método. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. 

4. DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. 11. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1978. 

5. MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1998. 2v. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

PRÁTICAS EDUCATIVAS COM CRIANÇAS 80 
T P 

 80 

Ementa 

Concepção de jogo, brinquedo e brincadeira: aspectos históricos, sociais, culturais, 

psicológicos e pedagógicos. A brincadeira como construção cultural. O simbolismo, a 



63 

 

representação, o imaginário do ato de brincar na construção do real pela criança pequena. A 

didatização da brincadeira. Territórios do brincar. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

PRÁTICAS EDUCATIVAS COM 

ADOLESCENTES 
80 

T P 

- 80 

Ementa 

Concepções sócio históricas e perspectivas analíticas na compreensão da adolescência e das 

Juventudes. Juventudes e contemporaneidades: condições e situações juvenis. Significações de 

projetos de futuro. Construção de projetos educativos em espaços escolares e não escolares. 

Estudos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

4° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

DIDÁTICA 80 
T P 

80 - 

Ementa 
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A constituição da Didática como campo de estudo interdisciplinar que tem como objeto o 

processo de ensinar-aprender em espaços escolares e não escolares. Concepções e tendências 

pedagógicas. Fundamentos sociopolíticos que articulam o processo ensino/aprendizagem em 

diferentes instâncias educativas e trabalho docente. Os componentes do planejamento 

educacional, suas inter-relações, sua repercussão didático-pedagógica e sociopolítica no ato de 

ensino. Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade. Projetos de 

Trabalho. 

Bibliografia Básica: 

1. CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo: Contexto, 2007. 

2. FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Didática e interdisciplinaridade. 14. ed. 

Campinas: Papirus, 2009. 

3. VEIGA, Ilma P. Alencastro (Coord.). Repensando a didática. 27. ed. Campinas: Papirus, 

2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MARTINS, Pura Lúcia O. Didática teórica, didática prática: para além do confronto. 5. ed. 

São Paulo: Loyola, 1997. 

2. VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 6. ed. Campinas: 

Papirus, 2001. 

3. LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos 

conteúdos. 8. ed. São Paulo: Loyola, 1989. 

4. VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org.). Lições de didática. Campinas: Papirus, 2006. 

5. ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Concepções de política. Política e educação. Legislação educacional: contextualização histórica 

sobre a relação entre ideologia, economia, política e educação. Políticas de atendimento, 

formação e financiamento da educação. Intersetorialidade da educação com outras políticas 

públicas. Estatuto da criança e do adolescente. 

 

Bibliografia Básica: 

1. CRAVEIRO, Clélia B. A.; MEDEIROS, S. (Org.). Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

educação básica: diversidade e educação. Brasília: CNE, 2013. 

2. LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê?  12. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

3. FREIRE, Paulo. Política e educação. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 
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1. AZEVEDO, Janete Maria Lins de. A educação como política pública. 3. ed. Campinas: 

Autores Associados, 2004. 

2. ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente: (Lei n. 8.069, 

de 13 de julho de 1990). 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

3. LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. Educação escolar: políticas, 

estrutura e organização. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

4. PINSKY, Jaime. Cidadania e educação. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

5. PILETTI, Nelson; ROSSATO, G. Educação básica: da organização legal ao cotidiano 

escolar. São Paulo: Ática, 2010. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

GESTÃO EDUCACIONAL 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Paradigmas da gestão educacional. O sentido administrativo-pedagógico da gestão educacional. 

Fundamentos da gestão em rede. O papel ético e político do gestor nos processos educativos. 

Organização e funcionamento de sistemas e instituições educacionais: planejamento, 

implementação, acompanhamento e avaliação de projetos, programas e políticas. 

 

Bibliografia Básica: 

1. LUCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. v. 3.  

2. RANGEL, Mary (Org.). Supervisão e gestão na escola: conceitos e práticas de mediação. 

2. ed. Campinas: Papirus, 2009. 

3. MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento 

de competências. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MAIA, Benjamin Perez; COSTA, Margarete T. A. Os desafios e superações na construção 

coletiva do Projeto Político-Pedagógico. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

2. WELLEN, Henrique; WELLEN, Héricka. Gestão organizacional e escolar: uma análise 

crítica. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

3. VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e 

projeto político-pedagógico. 9. ed. São Paulo: Libertad, 2000. 

4. LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: 

Alternativa jornais e revistas, 2004. 

5. PARO, Vitor Henrique. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. São Paulo: Ática, 

2010. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
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SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Correntes contemporâneas da Sociologia da Educação e suas contribuições para a análise dos 

fenômenos educacionais. Estudos do pensamento de: Bourdieu, Charlot, Lahire e Elias. 

 

Bibliografia Básica: 

1. NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio M. Martins. Bourdieu e a educação. 3. ed. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2009. (Pensadores e educação, 4). 

2. NAUROSKI, Everson Araujo. Teorias sociológicas e temas sociais contemporâneos. 

Curitiba: Intersaberes, 2018.  

3. LAHIRE, Bernard. Sucesso escolar nos meios populares: as razões do improvável. São Paulo: 

Ática, 2008. (Fundamentos, 136). 

 

Bibliografia Complementar: 

1. BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998.  

2. SOUZA, João Valdir A. Introdução à sociologia da educação. 3. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2015.  

3. PILETTI, Nelson; PRAXEDES, Walter. Sociologia da educação: do positivismo aos estudos 

culturais. São Paulo: Ática, 2010. 

4. CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: 

Artmed, 2008.  

5. SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. 18. ed. São Paulo: Contexto, 

2017. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

PRÁTICAS EDUCATIVAS COM JOVENS E 

ADULTOS 
80 

T P 

- 80 

Ementa 

Demarcações das discussões relativas a Educação de Pessoas Jovens e Adultas como um 

campo de pesquisas, políticas e práticas. Os sujeitos jovens e adultos: questões cognitivas, 

culturais, geracionais e de gênero. Processos e práticas em espaços formais e não formais dessa 

modalidade educativa. Alfabetização e interdisciplinaridade na perspectiva da Educação 

Continuada.  

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 
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Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III – 

CORPOREIDADE E LINGUAGEM NOS 

PROCESSOS EDUCATIVOS ESCOLARES 

80 

T P 

- 80 

Ementa 

Análise da linguagem corporal e expressão criativa na formação e atuação do professor da 

educação básica. Prática cotidiana de educadores e educandos. Saberes relativos ao corpo e 

movimento que ajudam a compor a prática pedagógica. Reflexões sobre o conceito de 

corporeidade como atitude de valorização e desenvolvimento humano: cognição, motricidade e 

afetividade. Movimento corporal como recurso pedagógico. O corpo como elemento 

fundamental para a ação, para as relações e interações humanas e sua contribuição para a 

aprendizagem e desenvolvimento do sujeito. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

5° PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

LINGUAGEM E CONHECIMENTO 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Conceituação de Língua e linguagem: dicotomias saussureanas. Relações entre linguagem, 

conhecimento e educação. Linguagem como enunciação, atividade constitutiva e discurso. 
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Aspectos estruturais da aquisição da linguagem oral e da linguagem escrita a partir de Bakhtin, 

Vygotsky e Piaget. 

 

Bibliografia Básica: 

1. VYGOTSKY, Lev Semenovich; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, 

desenvolvimento e aprendizagem. 7. ed. São Paulo: Ícone, 2001. 

2. OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-

histórico. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 

3. BAKHTIN, Mikhail M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do 

método sociológico na ciência da linguagem. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. ORLANDI, Eni Puccinelli. O que é linguística. Reimp. São Paulo: Brasiliense, 2002. 

2. PILETTI, Nelson; ROSSATO, S. M. Psicologia da aprendizagem: da teoria do 

condicionamento ao construtivismo. São Paulo: Contexto, 2012. 

3. BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. 2. ed. rev. Campinas: 

UNICAMP, 2005. 

4. REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 14. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

5. FARIA FILHO, Luciano Mendes de (Org.). Pensadores sociais e história da educação. 3. ed. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2011.  

 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Concepção de criança e infâncias. Documentos oficiais que organizam a Educação Infantil no 

Brasil. Pressupostos teóricos e metodológicos da organização e funcionamento da educação 

infantil. Abordagem Italiana e Sociologia da Infância. 

 

Bibliografia Básica: 

1. PRIORE, Mary Del (Org.). História das crianças no Brasil. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2010. 

2. OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação infantil: fundamentos e métodos. 7. ed. São Paulo: 

Cortez, 2017.  

3. JANET, Moyles. Fundamentos da educação infantil: enfrentando o desafio. Porto Alegre: 

Artmed, 2010.     
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Bibliografia Complementar: 

1. RAMOS, Tacyana K. G.; ROSA, Ester Calland de Sousa (Org.). Os saberes e as falas de 

bebês e suas professoras. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.  

2. BASSEDAS, Eulália; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na educação 

infantil. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

3. KAERCHER, Gladis E. P. S.; CRAIDY, Carmem M. (Org.). Educação infantil: para que 

te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 

4. FRANÇA, Gisela Wajskop. Brincar na pré-escola. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

5. OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.). Encontros e encantamentos na educação infantil: 

partilhando experiências de estágios. 9. ed. Campinas: Papirus, 2010.  

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

DIÁLOGOS COM SAÚDE E CUIDADO 40 
T P 

40 - 

Ementa 

Interface entre educação e saúde: conceitos, práticas e políticas. Escola como espaço de 

promoção de Saúde e cuidado. Relações entre educação, comunicação e saúde. A atuação do 

pedagogo nos espaços escolares e não-escolares de promoção e educação para a saúde. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MATOS, Elizete Lúcia M.; MUGIATTI, Margarida Maria T. F. Pedagogia hospitalar: a 

humanidade integrando educação e saúde. 7. ed. Reimp. Petrópolis: Vozes, 2016.  

2. COPETTI, Jaqueline; FOLMER, Vanderlei (Org.). Educação e saúde no contexto 

escolar. Uruguaiana, RS: UNIPAMPA, 2015.  

3. MIRANDA, Ary Carvalho de (Org.). et al. Território, ambiente e saúde. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2008.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde e prevenção nas 

escolas: guia para a formação de profissionais de saúde e de educação. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2007.  

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Escolas promotoras de saúde: experiências no Brasil. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2007.  

3. BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria Executiva. Mais saúde: direito de todos: 2008-

2008. 2. ed. Reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. (Série C. projetos, programas e 

relatórios). 

4. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: meio 

ambiente, saúde. 2. ed. Brasília: DP&A, 2000. v. 9.  

5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde na escola. Brasília, 

D.F.: Ministério da Saúde, 2009.  
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

PRÁTICAS DE PESQUISA I: ESTADO DA ARTE 
40 

T P 

40 - 

Ementa 

A pesquisa em educação. Modalidades de TCC (monografia, artigo científico, memorial, relato 

de experiência, projeto de intervenção, estado da arte). Escolha e delimitação de tema. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

FUNDAMENTOS DA GRAMÁTICA BÁSICA 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Leitura: o processo de compreensão, estratégias, ensino e atividades de leitura para a sala de 

aula. Concepções de oralidade e escrita: características e propriedades das modalidades. 

Concepções e características de variação estilística: o texto formal e informal. Gramática e 

ortografia contextualizada. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

12. Ed. São Paulo: Atlas, 2014.   

2. ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 12. ed. São Paulo: Ática 2008. 

3. VAL, Maria da Graça C. Redação e textualidade. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2016.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco P.  Para entender o texto: leitura e redação. 17. Ed. 

Reimp. São Paulo: Ática, 2010. (Átíca Universidade)  

2. KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. 

São Paulo: Contexto, 2010.  

3. SAVIOLI, Francisco P; FIORIN, José Luiz. Lições de Texto: leitura e redação. 5. ed.   . 

Reimp. São Paulo: Ática, 2010. (Átíca Universidade)  



71 

 

4. FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes universitários. 24. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2014.  

5. VAL, Maria da Graça C. (Org.). Alfabetização e língua portuguesa: livros didáticos e práticas 

pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. (Linguagem e educação).  

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

IV: EDUCAÇÃO INFANTIL 
80 

T P 

- 80 

Ementa 

Cartografia de instituições de Educação Infantil. Acompanhamento de atividades docentes e 

demais processos pedagógicos na Educação Infantil. Desenvolvimento e atuação em práticas 

na educação infantil, articuladas às práticas de extensão em brincadeiras e corporeidade. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

6° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DE 

CIÊNCIAS 
80 

T P 

80 - 

Ementa 

As reformas no ensino de Ciências e as práticas educativas. O ensino de Ciências nos Anos 

Iniciais. A educação ambiental na perspectiva do ambiente como rede de relações. O espaço 

educativo e a construção de experiências científicas. Análise de livros didáticos. Atitude 

investigativa frente aos fenômenos físicos e naturais. Corpo humano. 

 

Bibliografia Básica: 

1. MORTINER, Eduardo Fleury. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. 

Belo Horizonte: UFMG, 2006. 
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2. CACHAPUZ, António (Org.) et al. A necessária renovação do ensino das ciências. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

3. MACHADO, Cláudia P. (Org.). Ensino de ciências: práticas e exercícios para a sala de aula. 

Caxias do Sul: EDUCS, 2017.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. LOPES, Alice C.; MACEDO, E. (Org.). Currículo de ciências em debate. Campinas: Papirus, 

2016.  

2. SILVA, Maria C. P. (Org.). Sexualidade começa na infância. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

2010.  

3. ZALESKI, Tânia. Fundamentos históricos do ensino de ciências. Curitiba: InterSaberes, 

2013. (Metodologia do Ensino de Biologia e Química, 6). 

4. ARMSTRONG, Diane Lucia P.; BARBOZA, L. M. V. Metodologia do ensino de ciências 

biológicas e da natureza. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

5. BIZZO, Nélio; CHASSOT, A.; ARANTES, V. A. (Org.). Ensino de ciências: pontos e 

contrapontos. São Paulo: Summus, 2013. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DE 

MATEMÁTICA 
80 

T P 

80 - 

Ementa 

Estudo dos aspectos culturais, linguagens e práticas no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Ensino dos fundamentos da 

Matemática para anos iniciais e Educação Infantil. Etnomatemática. Práticas de numeramento. 

 

Bibliografia Básica: 

1. D'AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 2. ed. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

2. KNIJNIK, Gelsa. Educação matemática, culturas e conhecimento na luta pela terra. Santa 

Cruz do Sul, RS: EDUNISC, 2006. 

3. D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação matemática: da teoria à prática. 12. ed. Campinas: 

Papirus, 2005.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. D'AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. 5. ed. São 

Paulo: Ática, 1998. 

2. KAMII, Constance. Aritmética: novas perspectivas: implicações teóricas de Piaget. 

Campinas: Papirus, 1992. 

3. DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática: 1. a 5. séries: 

para estudantes do curso de magistério e professores do 1. grau. 12. ed. São Paulo: Ática, 

2002. 
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4. RANGEL, Ana Cristina S. Educação matemática e a construção do número pela criança: uma 

experiência em diferentes contextos sócio-econômicos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 

5. KAMII, Constance. A criança e o número: implicações educacionais da teoria de Piaget para 

a atuação junto a escolares de 4 a 6 anos. 16. ed. Campinas: Papirus, 1992. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DE 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
80 

T P 

80 - 

Ementa 

Ensino da História e da Geografia no Ensino Fundamental. Estudos do meio na educação 

infantil. História e geografia local e sentimento de pertença. Conceitos básicos de História: a 

noção de sujeito, fato e tempo histórico. Conceitos básicos de Geografia: espaço, território, 

região, paisagem e lugar. Perspectivas e práticas pedagógicas interdisciplinares. 

 

Bibliografia Básica: 

1. CASTELLAR, Sonia (Org.). Educação geográfica: teorias e práticas docentes. São Paulo: 

Contexto, 2007. 

2. PINSKY, Jaime (Org.). O ensino de história e a criação do fato. 8. ed. São Paulo: Contexto, 

2000. 

3. SILVA, M.; GUIMARÃES, S. Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido. 

Campinas: Papirus, 2015. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. CAVALCANTI, Lana de Souza. O ensino de geografia na escola. Campinas: Papirus, 2015. 

2. SCHMIDT, M. Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar história. 2. ed. São Paulo: 

Scipione, 2010. 

3. GOMES, Nilma L.; SILVA, P. B. G. (Org.). Experiências étnico culturais para a formação 

de professores. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 

4. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: história e 

geografia. 2. ed. Brasília: MEC, 2000. v. 5.  

5. ESTÊVEZ, Laura. F. Introdução à cartografia: fundamentos e aplicações. Curitiba: 

InterSaberes, 2015.  

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DE 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO I 
80 

T P 

80 - 

Ementa 
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Análise das concepções de leitura e língua escrita e suas implicações nas práticas pedagógicas 

na formação dos professores. Usos sociais da leitura, da escrita e práticas de letramento. 

Alfabetização, variação linguística e língua padrão. Sociolinguística, psicolinguísticas e 

linguística. Fundamentos da leitura. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto, 2017. 

2. ROJO, Roxane (Org.). Alfabetização e letramento: perspectivas linguísticas. Campinas: 

Mercado de Letras, 1998. (Letramento, educação e sociedade). 

3. JOSETTE (Coord.). Formando crianças leitoras. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. v. 1.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 23. ed. São 

Paulo: Cortez, 1989. 

2. GOMES, Maria de Fátima Cardoso; SENA, Maria das Graças de Castro (Org.). 

Dificuldades de aprendizagem na alfabetização. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 

3. VAL, Maria da Graça C. (Org.). Alfabetização e língua portuguesa: livros didáticos e 

práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.  

4. SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

2014. 

5. TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

PRÁTICAS DE PESQUISA II: PROJETO DE 

PESQUISA 
40 

T P 

40  

Ementa 

Elaboração do Projeto de Pesquisa 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V: 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
80 

T P 

- 80 

Ementa 

Cartografia de instituições de Ensino Fundamental. Acompanhamento de atividades docentes e 

demais processos pedagógicos no Ensino Fundamental dos anos iniciais. Desenvolvimento e 

atuação em práticas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

7° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

ARTE E EDUCAÇÃO 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Concepções de arte e arte-educação. Abordagem triangular do ensino de arte. Território da arte. 

Práxis e fruição junto às criações artísticas. Atividades interdisciplinares de desenvolvimento e 

produção de atividades artístico-culturais nas quatro linguagens da arte: teatro, música, dança e 

artes visuais. 

 

Bibliografia Básica: 

1. BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos (Org.). Inquietações e mudanças no ensino de arte. 5. 

ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

2. GUNZI, Elisa K. A relação do desenho com o ensino da arte: considerações sobre a teoria e 

a prática. Curitiba: InterSaberes, 2016.  

3. BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. Tópicos utópicos. Reimp. Belo Horizonte: C/Arte, 

2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos 

tempos. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
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2. TADRA, Débora S. A. et al. Linguagem da dança. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

(Metodologia do ensino de artes, 2).  

3. DUARTE JR. João-Francisco. Por quê arte-educação? 12. ed. São Paulo: Papirus, 2001. 

4. PORCHER, Louis (Org.). Educação artística: luxo ou necessidade? 6. ed. São Paulo: 

Summus, 1982.  

5. TAVARES, Isis M.; CIT, S. Linguagem da música. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

(Metodologia do ensino de artes, 6). 

 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

FUNDAMENTOS E METODOLOGIAS DE 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO II 
80 

T P 

80 - 

Ementa 

Aspectos metodológicos da produção, da revisão de texto, ortografia e gramática. 

 

Bibliografia Básica: 

1. KLEIMAN, Angela (Org.). Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 2008. 

2. DIONISIO, Angela Paiva; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Org.). Gêneros textuais 

& ensino. São Paulo: Parábola, 2010. 

3. MORAIS, Artur Gomes de (Org.). O aprendizado da ortografia. 3. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. GERALDI, João Wanderley (Org.). O texto na sala de aula. 4. ed. São Paulo: Ática, 2008. 

2. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua 

portuguesa. 2. ed. Brasília: DP&A, 2000. v. 2. 

3. MORAIS, Artur Gomes de. Ortografia: ensinar e aprender. 3. ed. São Paulo: Ática, 2000. 

4. SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 

1998. 

5. SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

TEORIAS DO CURRÍCULO 80 
T P 

80 - 
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Ementa 

Introdução as teorias do currículo. Aspectos históricos, políticos e socioculturais das teorias do 

currículo no Brasil. Currículo e as áreas de conhecimento. A organização do currículo na 

escola. Disciplinaridade, interdisciplinaridade, transversalidade. Saberes, competências, 

conteúdos e habilidades. A elaboração do Planejamento Curricular. 

 

Bibliografia Básica: 

1. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 

2. ed. Reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

2. OLIVEIRA, Inês Barbosa de (Org.). Alternativas emancipatórias em currículo. 2. ed. São 

Paulo: Cortez, 2007.  

3. PAULA, Deborah Helenise L.; PAULA, Rubian M. Currículo na escola e currículo da escola: 

reflexões e proposições. Curitiba: InterSaberes, 2016. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MOREIRA, Antônio Flávio B. (Org.). Currículo: políticas e práticas. 7. ed. Campinas: 

Papirus, 2003. 

2. MOREIRA, Antônio Flávio B.; SILVA T. T. (Org.). Currículo, cultura e sociedade. 6. ed. 

São Paulo: Cortez, 2002. 

3. ARROYO, Miguel G. Currículo, território em disputa. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

4. OLIVEIRA, Maria Rita N. S.; PACHECO, José Augusto (Org.). Currículo, didática e 

formação de professores. Campinas: Papirus, 2015. 

5. PARAÍSO, Marlucy Alves (Org.). Antônio Flávio Barbosa Moreira: pesquisador em 

currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

   

PRÁTICAS DE PESQUISA III: ORIENTAÇÕES 

TCC 
20 

T P 

- 20 

Ementa 

Orientação e acompanhamento da elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 
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8° PERÍODO 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Perspectivas teóricas da Avaliação: diagnóstica, mediadora, formativa, permanente, 

participativa, reguladora. Avaliação institucional na educação e políticas públicas. Critérios e 

instrumentos de avaliação. Processos externos de avaliação. 

 

Bibliografia Básica: 

1. HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré-escola: um olhar sensível e reflexivo sobre a 

criança. 11. ed. Porto Alegre: Mediação, 2003. 

2. LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

3. BOTH, Ivo José. Avaliação planejada, aprendizagem consentida: é ensinando que se avalia, 

é avaliando que se ensina. 2. ed. Curitiba: InterSaberes, 2017. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito & desafio: uma perspectiva construtivista. 35. ed. 

Porto Alegre: Mediação, 2005. 

2. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. 7. ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2005. 

3. VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. Virando a escola do avesso por meio da 

avaliação. 2. ed. Campinas: Papirus, 2009. 

4. CARVALHO, Marília Pinto de. Avalição escolar, gênero e raça. Campinas: Papirus, 2013. 

5. HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

universidade. 6. ed. Porto Alegre: Educação e Realidade, 1995. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 80 
T P 

80 - 

Ementa 

Psicologia da educação e aprendizagem. Teorias da aprendizagem. Processos psicológicos da 

aprendizagem: percepção, memória, linguagem, inteligência. Distúrbios da aprendizagem: 

dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia. Transtorno do déficit da atenção com 
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hiperatividade. Intervenção pedagógica e contribuição da neurociência para compreensão dos 

processos da aprendizagem. Medicalização na educação. 

 

Bibliografia Básica: 

1. VYGOTSKY, L. S. Formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. 6. ed. Reimp. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

2. SISTO, Fermino Fernandes (Org.). et al. Atuação psicopedagógica e aprendizagem escolar.  

Petrópolis: Vozes, 2003. 

3. PILETTI, Nelson. Aprendizagem: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. KUPFER, Maria Cristina Machado. Freud e a educação: o mestre do impossível. 3. ed.  

Reimp. São Paulo: Scipione, 2002. 

2. CHABANNE, Jean-Luc. Dificuldades de aprendizagem: um enfoque inovador do ensino 

escolar. São Paulo: Ática, 2006. 

3. OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-

histórico. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 

4. PAIN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. 4. ed. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1992. 

5. CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE SÃO PAULO; GRUPO 

INTERINSTITUCIONAL QUEIXA ESCOLAR (Org.). Medicalização de crianças e 

adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doença de indivíduos. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR 40 
T P 

- 40 

Ementa 

Cartografia de instituições educacionais não escolares. Acompanhamento de atividades 

docentes e demais processos da educação social em espaços não escolares. Desenvolvimento e 

atuação em práticas de educação social. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

 

Não se aplica 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

PRÁTICAS DE PESQUISA IV: ORIENTAÇÕES 

TCC 
20 

T P 

- 20 

Ementa 

Orientação e acompanhamento da elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICO-

CULTURAIS 
200 

T P 

- 200 

Ementa 

Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às dimensões de 

formação, que contribuam para a consolidação do perfil do egresso contemplando o núcleo de 

estudos integradores para enriquecimento curricular. 

 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 
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4.6 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

A UNIVALE entende o Estágio como oportunidade de integração do estudante 

com o espaço de atuação, propiciando o desenvolvimento acadêmico e profissional. 

O Estágio permite ao discente o contato com a realidade profissional. Esse contato 

propicia, ao estudante, oportunidade de pesquisar, diagnosticar e propor alternativas 

de solução para problemas observados, com a devida orientação, direcionando-o para 

uma análise crítica e contextualizada da dinâmica da prática profissional. 

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.  

A UNIVALE tem como Política de Estágio, conforme PDI: 

I. Propiciar a observação de saberes sistematizados entre os 

conhecimentos acadêmicos e empíricos; 

II. Trabalhar a formação de competências próprias à atividade profissional 

e à contextualização do currículo; 

III. Instrumentalizar o processo dialético entre teoria/prática da formação 

profissional; 

IV. Favorecer um trabalho interdisciplinar que beneficie a visão integrada do 

social; formando o cidadão, o profissional e a pessoa; 

V. Desenvolver parcerias e convênios com Instituições, identificando e 

atendendo às demandas sociais, articuladas com as políticas e as 

prioridades institucionais; 

VI. Acompanhar o desenvolvimento dos Estágios, de acordo com 

regulamento estabelecido pela UNIVALE; 

VII. Promover a integração entre a UNIVALE e as instituições concedentes 

de estágio, tendo em vista permitir a realização de trabalhos conjuntos 

e, a consequente troca de conhecimentos e experiências entre os 

agentes envolvidos; 

VIII. Envolver as Instituições parceiras no processo de avaliação das 

atividades de Ensino da UNIVALE e no processo de atualização dos 

PPCs; 
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IX. Favorecer o diálogo, o questionamento, a interação entre os pares bem 

como a criatividade; 

X. Favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante e 

de sua criticidade.  

O estágio é um componente do ensino, assim constitui-se uma atividade de 

formação prático-profissionalizante, sendo o terceiro pilar (ao lado da pesquisa e da 

extensão) para construção de uma metodologia de um fazer articulado com a teoria e 

com a sala de aula, com a pesquisa e com a própria extensão. De acordo com as 

especificidades de cada curso o estágio, deverá seguir as seguintes etapas:  

I. Observação; 

II. Assistência;  

III. Execução.  

 

No Curso de Pedagogia o Estágio Curricular Supervisionado tem uma carga 

horária de 400 horas assim distribuída: 

 

 

1º período - Estágio Curricular Supervisionado I – Trabalho e formação docente - 80 

horas  

2º período - Estágio Curricular Supervisionado II – Interlocução da escola com o 

entorno – 80 horas 

4º período - Estágio Curricular Supervisionado III – Corporeidade e linguagem nos 

processos educativos escolares – 80 horas 

5º período - Estágio Curricular Supervisionado IV – Educação Infantil – 80 horas 

6º período - Estágio Curricular Supervisionado VI – Anos Iniciais do ensino 

fundamental – 80 horas 

 

O Estágio Trabalho e Formação Docente tem como proposta a aproximação 

dos discentes junto ao campo de atuação do Pedagogo(a). A articulação teórico-

prática se dará no Tempo Universidade por meio de leituras relacionadas à formação 

docente, da constituição identitária do Pedagogo e, ainda, de investigações sobre os 

espaços de atuação, sendo eles, escolares e extraescolares. A identificação das 

funções que o Pedagogo(a) desempenha em cada instituição, possibilitará a vivência 

do Tempo Comunidade, e ainda uma leitura dos diferentes campos de atuação onde 
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o papel da gestão educacional se faz presente. Ao final do Estágio o estudante 

produzirá um portfólio contendo a identificação do espaço pesquisado, imagens 

ilustrativas do local, uma descrição da natureza do trabalho educativo ali realizado, da 

população atendida e objetivos pretendidos e, ainda, uma entrevista com o gestor 

pedagógico sobre os desafios encontrados no desempenho de suas funções 

pedagógicas inerentes ao mundo do trabalho.  

O Estágio Interlocução com a Escola em consideração ao entorno, configura-

se como um espaço para ampliar as experiências dos discentes, aproximando-os de 

diferentes territórios educativos como o campo, a cidade, a rua, especialmente em 

espaços extraescolares. A proposta é   que na relação Tempo-Comunidade, os 

estudantes possam observar, propor e pesquisar situações que levem em conta as 

culturas produzidas pelas crianças e jovens em relação à arte, ao brincar, aos 

processos de letramento, à cultura digital, à diversidade cultural, social, étnico-racial. 

Os aspectos políticos, estéticos e éticos devem permear tais propostas, de modo a 

valorizar os saberes produzidos nas comunidades, articulando-os ao Tempo 

Universidade, buscando contemplar o que prevê as Diretrizes do Curso. 

O Estágio Corporeidade e Linguagem nos processos educativos escolares 

busca refletir as práticas relacionadas à linguagem corporal e suas expressões na 

formação e atuação do professor da educação básica a partir de suas vivências 

cotidianas na escola.  Relaciona-se ao Tempo-Comunidade de forma a compreender 

as ações dos sujeitos e seus processos de desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor, 

em que o movimento corporal seja percebido como recurso pedagógico. Neste 

sentido, o presente estágio busca compreender o corpo como elemento fundamental 

para as interações humanas contribuindo para a aprendizagem e desenvolvimento 

integral dos sujeitos. 

O Estágio na Educação Infantil promove a interlocução institucionalizada da 

Universidade com os ambientes de estágio proporcionando a vivência e o diálogo com 

os profissionais em exercício nessa etapa educativa. Dessa forma, o referido estágio 

possibilita ao/à estudante cartografar as de instituições de Educação Infantil, 

acompanhando as atividades docentes e demais processos pedagógicos. Busca 

desenvolver a atuação em práticas na educação infantil, articuladas às práticas de 

extensão em brincadeiras e corporeidade. Neste sentido, busca-se levar ao 

entendimento que a educação infantil acontece, independentemente da estrutura 
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escolar, em múltiplos espaços sociais e em processo articulado à gestão destes 

espaços.  

 O Estágio Curricular Supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental, 

objetiva acompanhar as atividades docentes e demais processos pedagógicos, 

compreendendo como os processos de aprendizagem são percebidos e organizados 

em uma estrutura formal de ensino.  

 É importante considerar que o Estágio Curricular Supervisionado articula o 

ensino, a extensão e a pesquisa, favorecendo a disseminação dos resultados obtidos 

e narrados no relatório de estágio na forma de artigo científico e/ou o aproveitamento 

do relatório de estágio na elaboração do projeto de TCC, problematizando aspectos 

observados nesta experiência e aprofundando sua compreensão na forma de 

pesquisa.  

 

 

4.6.1  Aproveitamento de Experiência Docente pelo/a estudante estagiário/a 

 

Aos estudantes que já exercem prática profissional docente no campo escolar, 

é possível a construção de planos de estágio que possibilitem a ampliação de sua 

experiência docente e o aprofundamento de seus conhecimentos de gestão. Os/as 

estudantes que ainda não exercem docência terão oportunidade de reconhecerem o 

espaço educativo e se iniciarem na prática docente e de gestão, conforme Resolução 

CNE/CP nº 2 de 19/02/02, e a Lei n. nº 11.788, de  25 de setembro de 2008, e o 

Regimento de Estágio do Curso.  
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5 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

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. O Regimento Geral da 

UNIVALE regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso no Art. 195, facultando que 

o mesmo, quando não conste das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, poderá 

ser proposto pelo Colegiado do Curso e/ou NDE.  

A UNIVALE tem como Política de Elaboração de Trabalho de Conclusão de 

Curso, conforme PDI: 

I. Acompanhar o discente, orientando-o na elaboração do trabalho 

acadêmico, garantindo a abordagem acadêmico-científica de temas relacionados à 

prática profissional;  

II. Propiciar informações aos discentes sobre o processo de elaboração do 

Trabalho, indicando bibliografia básica e procedimentos de investigação; 

III. Articular as temáticas dos trabalhos discentes com as linhas de estudo, 

definidas pelos Colegiados; 

IV. Propiciar meios de divulgação e apoio à apresentação dos trabalhos em 

encontros, conferências e congressos. 

Embora as DCN´s não incluam o Trabalho de Conclusão de Curso como um 

requisito obrigatório para a formação, o Curso de Pedagogia compreende o TCC como 

a consolidação dos conhecimentos construídos durante o curso e tem como apoio as 

disciplinas Práticas de Pesquisa I: Estado da arte, Práticas de Pesquisa II: Projeto de 

Pesquisa, Práticas de Pesquisa III: Orientações TCC e Práticas de Pesquisa IV: 

Orientações TCC. 

Para elaboração do TCC são observadas as normas éticas das pesquisas 

envolvendo seres humanos. Os projetos são submetidos previamente à apreciação 

do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), plataforma Brasil6. Os resultados dos estudos 

teóricos e empíricos são apresentados de acordo com as Normas Técnicas da ABNT 

                                                           
6 Conferir: http://www.univale.br/sites/cep/informacoes_gerais/definicao/. Acesso em 20 nov. 2015.   

http://www.univale.br/sites/cep/informacoes_gerais/definicao/
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e seguem as normas dos Trabalhos Acadêmicos da UNIVALE em consonância com 

o Regulamento de TCC disponibilizado aos estudantes. 

Ao longo de dois semestres o estudante, individualmente ou em dupla, 

receberá orientação de um professor do curso, considerando-se como orientador(a) 

ideal aquele(a) com maior afinidade com tema por área de pesquisa ou prática 

profissional. A orientação se fará com duração de uma hora semanal nas 

dependências da instituição e com o devido registro no cronograma de orientações. 

O TCC coloca-se como uma atividade investigativa do estudante e pode ser 

motivador da prática investigadora que promove o desenvolvimento do pensamento 

crítico e reflexivo, além de ampliar e aperfeiçoar o uso da língua portuguesa e da 

capacidade comunicativa oral e escrita, configurando-se como um momento de 

produção e socialização do conhecimento científico construído a partir das 

problemáticas vivenciadas ao longo de sua formação.  

Os TCC’s aprovados e autorizados pelos autores, são disponibilizados em 

repositórios institucionais próprios, acessíveis pela internet. 
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6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

 

A Atividade Complementar é um recurso pedagógico que vem sendo 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. Nessa concepção, 

o estudante é sujeito ativo em seu processo de formação. 

O Regimento Geral da UNIVALE regulamenta as AC no Art. 196 e as mesmas 

têm como finalidade o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem por meio da 

complementação da formação social e profissional do estudante em seu percurso 

formativo. Essas atividades são caracterizadas pela flexibilidade no cumprimento da 

carga horária de dedicação do estudante no decorrer do curso e contemplam 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e demais atividades relacionadas à 

formação do estudante, conforme projeto específico de cada curso.  

Nesse sentido, as AC justificam-se pelo estímulo à prática de estudos 

independentes, transversais (sustentabilidade, diversidade, direitos humanos, ética), 

opcionais, interdisciplinares, de permanente e contextualizada atualização profissional 

específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo 

do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

As Atividades Complementares (AC) ou Atividades Acadêmico Cientifico – 

Culturais (AACC) são ações extracurriculares realizadas pelos estudantes, que visam 

estimular a realização de atividades científicas e culturais que ampliem suas vivências 

sociais e epistemológicas e corroboram para ampliação das relações profissionais, 

das ações de extensão, pesquisa e de ensino, associando teoria e prática com vistas 

à consolidação do perfil do egresso desejado pela Universidade. Como atividades 

complementares, o curso de Pedagogia realiza as Rodas de Saberes, Colóquios, 

Seminários, Diálogos em Educação, Tecendo Redes, Aulas Magnas, oficinas “Mão na 

Massa” e atividades de contação de estórias, além da gravação do programa 

Balangandã. 

A carga horária estipulada para as atividades complementares distribuídas ao 

longo do curso é de 200 horas de acordo com o art. 13, inciso IV da Resolução nº 2 

de 1º de julho de 20145.  
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O curso de Pedagogia possui regulamento próprio que estabelece as normas 

e critérios para o aproveitamento das atividades complementares. 
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

 

Compete à UNIVALE a busca da excelência na formação de profissionais 

comprometidos com a vida e com a transformação social. Essa meta reflete o exposto 

no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e orienta a organização curricular deste 

PPC, assim como os procedimentos metodológicos implicados nos atos de ensinar e 

aprender.  Ao buscar a excelência, a Instituição se empenha na formação de 

profissionais aptos a reunir conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais para 

resolver problemas. 

Isto significa que se faz necessário reunir o saber com o fazer e o ser numa 

tomada de decisão para o desenvolvimento de uma postura intelectual e ética. A 

solução de qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos 

conhecimentos científicos, ou seja, o profissional precisa saber o porquê de fazer 

desta maneira e não de outra. Há que se ter a compreensão, cada vez maior, do 

processo no qual está envolvido e atuar com crescente grau de autonomia intelectual.  

Nesse sentido, a orientação metodológica, nas diferentes atividades que 

integram o percurso formativo do estudante, se norteia por uma compreensão de que 

o espaço escolar – a sala de aula, os laboratórios, os espaços de estágio –   como um 

espaço social no qual as relações pedagógicas se inscrevem, assim como a relação 

com os objetos de aprendizagem. A compreensão assumida é a de que as práticas 

educativas não são “extraterritorializadas”, pelo contrário pertencem a territórios 

singulares, se inscrevem em outros territórios com configurações diversas. Portanto, 

o ato de ensinar e aprender ultrapassa o registro didático ou técnico. (CANÁRIO, 

2005).    

Outra compreensão, complementar a essa, é a de que o ato de ensinar e 

aprender é um ato dialógico, na concepção freireana, que implica a “leitura de mundo” 

e a horizontalidade entre docentes e discentes na busca pelo conhecimento. A práxis 

é o lócus de reflexão e ação – sobre a pessoa, seu estar no mundo, nele agir e agir 

sobre ele – e aprender é a tomada de consciência, o que implica em mudança de 

atitude frente ao saber, à pessoa, e à realidade que nos envolve. (FREIRE, 1986; 

1993; 2005).  

Aliada às compreensões anteriores, a Universidade assume a compreensão de 

que os estudantes, jovens e adultos universitários são sujeitos históricos e culturais, 
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sendo a cultura parte intrínseca da aprendizagem e do desenvolvimento (VYGOTSKY, 

1991). A especificidade cultural demarca o espaço educativo como um espaço de 

relações, no qual a aprendizagem é um processo mediado por meio de instrumentos 

e signos (OLIVEIRA, 1997). É nesse espaço de mediação que tem lugar a ação 

docente e as atividades interativas entre discente/discente e entre discentes/docentes.  

Quanto ao papel de mediador a ser desempenhado pelo docente nas dinâmicas 

inerentes ao processo ensino-aprendizagem, temos a dizer que o professor não 

atuará como agente exclusivo na formação dos aprendizes, uma vez que as 

interações que serão estabelecidas entre os discentes também representarão um 

papel fundamental na promoção dos avanços e no desenvolvimento de cada um. 

Todavia, isto não significa que o papel docente seja menos importante, uma vez que 

no cotidiano do processo formativo cabe ao professor direcionar o processo educativo, 

possibilitando que os discentes transformem informação em conhecimento. Nesse 

sentido: 

 

a intervenção docente ‘nas zonas de desenvolvimento proximal’ dos 
estudantes é de responsabilidade (ainda que não exclusiva) do professor 
visto como um parceiro privilegiado, justamente porque tem maior 
experiência, informações e a incumbência, entre outras funções, de tornar 
acessível ao estudante o patrimônio cultural já formulado pelos homens e, 
portanto, desafiar através do ensino os processos de aprendizado e 
desenvolvimento (REGO, 2001, p. 117, aspas da autora). 

 

Considerando o exposto nos parágrafos anteriores, os procedimentos 

metodológicos assumidos pelos docentes do curso se norteiam pela interação entre 

reflexão teórica, território de entorno, vivência profissional, busca da 

interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante o desenvolvimento das 

habilidades de compreensão, análise, comparação, avaliação e síntese das 

informações, gerando autonomia para propor soluções baseadas em análises críticas.   

Nesse contexto são adotadas os seguintes procedimentos metodológicos, 

dentre outros:  

 Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e 

contextualizadas; 

 Seminários de discussão de textos - atividade em que se trabalha, 

simultaneamente, a habilidade de leitura, compreensão e elaboração de textos 

e a expressão verbal; 
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 Metodologia de estudo de caso, para o adequado desenvolvimento da relação 

teoria-prática; 

 Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o estudante a ser 

sujeito do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como o 

facilitador desse processo, favorecendo a discussão coletiva e as relações 

interpessoais; 

 Leitura coletiva de textos com posterior discussão, visando o desenvolvimento 

da capacidade de julgamento e de tomada de decisões; 

 Apresentação de trabalhos escritos (artigos científicos), visando desenvolver a 

capacidade de pesquisa e a utilização de julgados, da doutrina e de outras 

fontes do conhecimento; 

 Uso de tecnologias para a ampliação do ambiente acadêmico, por exemplo, 

por meio da utilização de blogs, redes sociais e suas ferramentas, e do portal 

universitário, ferramenta que expande o espaço de interação entre estudantes 

e professores; 

 Apresentação de "fichamento" de textos e de resenhas; 

 Visitas técnicas; 

 Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 

 Oficinas Temáticas; 

 Seminário Integrador; 

 Avaliação Global. 

 

Assim, a metodologia contempla diferentes estratégias de aprendizagem 

prezando pelo acompanhamento contínuo do estudante e estimulando sua autonomia 

na construção de conhecimentos que articulem a teoria e prática. 
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8 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem, que envolve mais 

diretamente a relação professor/estudante/sala de aula e ambientes educativos assim 

como outras atividades, leituras e práticas empreendidas pelos estudantes, é 

regulamentado pelo Regimento Geral da UNIVALE. A assiduidade e aproveitamento 

nos estudos, ambos eliminatórios, são os aspectos que constituem o sistema. 

A UNIVALE assume que a avaliação deve ser formativa e contribui para que 

professores e estudantes aperfeiçoem os processos de ensino e aprendizagem. 

Portanto, a avaliação deve considerar os conteúdos e as competências construídas, 

identificando problemas de aprendizagem para implementar melhorias. É necessário 

assim, articular as diversas formas de avaliação: diagnóstica, de conteúdo e de 

domínio técnico e instrumental. 

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.  

Nesse sentido, avaliar pressupõe não apenas aquilo que acontece na sala de 

aula, mas tudo que envolveu o planejamento e aprofundamento das aulas, levando os 

estudantes a perceberem o processo de avaliação de forma integral e não 

fragmentada. Avaliar leva a resultados, mas não permanece neles, pois, como 

processo, viabiliza resultantes constituídos de ressignificações. Portanto, nos remete 

a considerar todas as ações ocorridas durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Por seu fundamento processual, a avaliação ocorre ao longo de cada período, 

devendo ser utilizados instrumentos variados que possam impulsionar o processo 

ensino-aprendizagem tais como: observação e acompanhamento do estudante; 

provas, testes e exercícios; trabalhos individuais e/ou em equipes; seminários; 

pesquisas descritivas, pesquisas experimentais; visitas técnicas; portfólios; projetos 

interdisciplinares; relatórios; atividades práticas supervisionadas (APS); e demais 

modalidades e formas que se mostrem aconselháveis e de possível aplicação, 

conforme a disciplina. 

 

 



93 

 

a) Quanto à Avaliação das Disciplinas 

 

Tradicionalmente, as práticas de avaliação da aprendizagem recaem sobre um 

conjunto limitado de escolhas. O Colegiado e o NDE do Curso de Pedagogia têm se 

dedicado a discussões acerca da avaliação de aprendizagem e sugerido ao corpo 

docente que a avaliação seja construída de forma processual e qualitativa, visando 

uma avaliação mediadora, contínua e sucessiva. 

A proposta é de que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos como avaliações escritas, apresentação de seminários, seminário 

integrador, elaboração de trabalhos, desenvolvimento de projetos, estudos dirigidos, 

atividades práticas laboratoriais e clínicas, análise e resolução de situações 

problemas, projetos interdisciplinares, trabalho de conclusão de curso, oficinas 

temáticas, relatórios de visitas técnicas, avaliação global e outros, sendo que a 

avaliação não deve se limitar à realização de provas escritas. 

Os artigos 183 a 192 do Regimento Geral da UNIVALE definem as normas da 

avaliação de aprendizagem nas disciplinas. Conforme estabelecido, a verificação do 

rendimento escolar do estudante em cada disciplina cursada é contínua, cumulativa e 

abrange elementos relativos à assiduidade e ao desempenho dos estudantes, ambos 

eliminatórios. Considerando a importância do retorno das atividades avaliativas para 

o processo de aprendizagem, os resultados de qualquer atividade avaliativa são 

registrados no Portal do Aluno, assim como devem ser feitas as devoluções de provas 

e demais atividades escritas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a realização 

da atividade avaliativa, conforme artigo 184 do Regimento Geral. É ainda previsto, 

regimentalmente, o direito do estudante a recursos e revisão das atividades 

avaliativas, mediante requerimento dirigido ao Colegiado e à Coordenação do Curso.  

Os resultados do processo de verificação da aprendizagem se apresentam em 

pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), por disciplina/componente curricular, que 

representam a soma de atividades, trabalhos e provas, conforme o plano de ensino 

da disciplina/componente curricular, disposto regimentalmente (Artigo 188, Regimento 

Geral da UNIVALE). 

São também resguardados regimentalmente o direito do estudante a realização 

de atividades avaliativas – segunda chamada de provas – desde que devidamente 

justificadas por motivo de doença, acidente, ato cirúrgico, problemas na gravidez ou 
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parto, comprovados por atestados médicos; ou prorrogação de jornada de trabalho, 

comprovada por atestado da empresa.  

Em termos de aprovação, será aprovado na disciplina/componente curricular o 

estudante que, atendidas às exigências de frequência, obtiver, no conjunto das 

atividades avaliativas ao longo do período letivo, nota igual ou superior a 70% (setenta 

por cento). O artigo 192 do Regimento Geral da UNIVALE oferece ao estudante com 

rendimento igual ou superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por 

cento), em disciplina(s), o direito a participação em exames suplementares, no valor 

de 100 pontos. Para aprovação o estudante deverá obter nota igual ou superior a 70 

(setenta) pontos e será considerada para efeito de registro acadêmico como nota 

máxima 70 (setenta) pontos, ainda que a pontuação alcançada seja superior a esse 

valor. O estudante com rendimento inferior a 40% (quarenta por cento) será reprovado 

sem direito a Exame Suplementar. Também, no Exame Suplementar é previsto 

regimentalmente uma segunda oportunidade de realização da avaliação em casos 

específicos – luto, internação hospitalar e doença, todos devidamente comprovados. 

Compreendendo a avaliação como um processo permanente, o curso de 

Pedagogia tem primado por múltiplos instrumentos avaliativos que possam colaborar 

para a efetiva aprendizagem dos estudantes bem como conduzir à reflexão de 

estudantes e professores sobre seu percurso formativo e o possível realinhamento de 

estratégias metodológicas. 

A avaliação diagnóstica é utilizada para identificar o estágio de aprendizagem 

em que se encontra o estudante e ajustar, a partir de então, as estratégias de ensino-

aprendizagem a serem desenvolvidas. A avaliação formativa coloca-se como uma 

prática de avaliação contínua e objetiva fornecer o feedback para os estudantes a fim 

de realinhar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, as tarefas 

avaliativas são problematizadas e socializadas em sala de aula de forma a propiciar 

aos estudantes o retorno das habilidades que ainda não conseguiram consolidar e 

propor, juntamente com eles, outros caminhos de aprendizagem. 

A observação, o diálogo, o acompanhamento, o registro individual e o portfólio 

são considerados a partir de uma perspectiva de avaliação mediadora (HOFFMAN, 

1995), instrumentos fundamentais para uma avaliação permanente e processual do 

ensino-aprendizagem. 
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Nas reuniões de professores para planejamento e avaliação das atividades, há 

momentos de conselho de classe em que são abordados os procedimentos avaliativos 

no sentido de garantirem as aprendizagens dos estudantes. 

O conselho de classe, ao identificar estudantes com dificuldades de 

aprendizagem em determinado conteúdo, busca desenvolver estratégias para 

acessibilidade metodológica destes estudantes por meio de programas de 

nivelamento e/ou atendimento individualizado no curso pela gestora do laboratório de 

Didática e/ou atendimento pedagógico e/ou psicopedagógico, realizado pelo Espaço 

A3 – Apoio ao Aluno, com equipe multiprofissional,  

Com o objetivo de acompanhar o processo de implantação do currículo, as 

reuniões de NDE, Colegiado do Curso, e corpo docente, acontecem periodicamente. 

As discussões têm como foco a integração das atividades desenvolvidas nas 

disciplinas, nos componentes curriculares e o acompanhamento dos indicadores 

acadêmicos, em busca do alcance do perfil de formação desejado e do sucesso 

estudantil. 

A articulação entre diferentes instrumentos de avaliação, a participação ativa 

do estudante e a flexibilidade na postura do professor e na proposta curricular, entre 

outras características do processo de avaliação proposto, reforçam o compromisso 

com a qualidade do ensino. 

 

b) Quanto à Avaliação dos Estágios Supervisionados 

 

A avaliação do Estágio Supervisionado visa verificar se os objetivos propostos 

na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. Para 

tal, são propostos protocolos de avaliação específicos. O estágio curricular do curso 

de Pedagogia funciona a partir de regulamento específico.  

Ao final do estágio ou de cada uma de suas etapas, o estudante entrega ao 

orientador e/ou supervisor uma cópia de relatório circunstanciado, produzido conforme 

as normas definidas no regulamento de estágio do curso. 

O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à UNIVALE e/ou à instituição 

cedente, uma avaliação da atividade de estágio, comparando os resultados 

alcançados com os esperados.  

São critérios básicos de avaliação dos estágios:  

 Domínio de conteúdos conceituais;  
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 Elaboração de relatórios ou estudo de casos;  

 Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de 

trabalho, frequência e pontualidade);  

 Cumprimento das normas de estágio;  

 Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento e desempenho);  

 Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a 

concretização do planejamento proposto;  

 Avaliação do supervisor ou preceptor;  

 Segurança ao ler e ao escrever;  

 Interesse e dedicação; e, 

 Dinâmica/criatividade.  

Somente poderá ser considerado aprovado o estudante que obtiver parecer 

favorável do orientador e frequência integral no Estágio Supervisionado.  

A avaliação do estágio no curso de Pedagogia será realizada pelo/a professor/a 

orientador/a do estágio e deverá contemplar a presença dos/das estudantes nos 

momentos de encontro, a análise do caderno de campo, a análise da proposta e o 

relato final de estágio.       

A construção do relato será um texto trançando as experiências de campo com 

a proposição teórica que fundamentou a proposta de estágio. Na construção deste 

texto o/a estudante estagiário/a deve retomar ao seu caderno de campo e buscar 

resgatar situações vivenciadas (como as experimentou) e as falas dos sujeitos com 

as quais se envolveu no processo de estágio e que provocaram no/a estagiário 

experiências e sentimentos diversos a ponto de capturá-las.  

Este é o momento da análise das experiências, das realizações, das 

transformações ou não transformações, das respostas e não respostas. Momento de 

repensar à luz das teorias as práticas dialeticamente já construídas em contato com 

elas. Momento de registrar essas percepções. Momento de aprender, mais uma vez, 

que o que registra é o que pensa, o que percebe, o que sente, o que analisa, o que 

faz sentido(s) para ele/ela. Nesse processo não há espaço para cópias ou para relatos 

nos quais não é possível captar o/a autor/e; entendendo-se a função autor advinda da 

autoridade (que vem de autoria) para apresentar suas experiências.  
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Para efeito de registro dos resultados da avaliação do estágio são atribuídos 

de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, em números inteiros, em Diário de Classe específico 

para o Estágio Curricular Supervisionado. É considerado aprovado aquele que obtiver 

nota igual ou superior a 70 (sessenta) pontos. 

 

c) Quanto à Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso  

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é uma atividade obrigatória no Curso 

de Pedagogia sendo um dos pré-requisitos para obtenção do diploma, devendo ser 

elaborado sob orientação direta de um docente.  

As orientações relativas à realização e à avaliação do TCC estão devidamente 

descritas em normas específicas do curso, consoantes às normas da UNIVALE. 

Ao findar o trabalho, este será apresentado a uma banca avaliadora composta 

pelo professor orientador e dois professores da universidade, podendo um destes ser 

da Instituição e o outro de instituições externas. Os critérios de avaliação do trabalho 

incluem a assiduidade nas reuniões de orientação, a entrega do trabalho escrito no 

prazo estipulado e divulgado pelo coordenador de TCC e a apresentação oral à banca 

avaliativa. A nota do TCC será a média resultante do somatório da nota dos três 

avaliadores, levando em consideração a definição e relevância do problema de 

pesquisa para a área educacional, a clareza dos objetivos, a adequação da 

metodologia, a argumentação e o referencial teórico adotado, bem como a 

apresentação oral que deve demonstrar a segurança e domínio do tema apresentado 

por parte do discente. 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver pontuação igual ou 

superior a setenta, somando a nota do trabalho teórico impresso e a apresentação 

oral (conforme consta no Regulamento do TCC). 

 

 

d) Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares-AC são componentes curriculares que 

possibilitam ao estudante a aquisição de habilidades e competências, seja no 

ambiente acadêmico ou fora dele, consubstanciada pela prática de estudos e 

atividades independentes, opcionais e interdisciplinares, que tenham relação 
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pertinente com atividades acadêmicas, especialmente aquelas que dizem respeito às 

relações de trabalho e melhoria da sociedade. 

As DCN’s propõem que os cursos de graduação valorizem a formação geral do 

discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua 

formação, devendo se pautar na sua oferta: 

 Pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da Instituição; 

 Pelo tratamento de temas; 

 Pela interdisciplinaridade; 

 Pela contribuição para a formação humanística do discente. 

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será 

desenvolvido para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga 

horária prevista na respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites 

máximos de carga horária estabelecida para cada uma das diversas modalidades. A 

avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras 

estabelecidas pela UNIVALE e conforme regulamentação constante do Regulamento 

de Atividades Complementares do curso. 

São levadas em consideração a carga horária realizada, a adequação e 

pertinência da temática e sua articulação à formação pedagógica, às vivências 

culturais, ao conhecimento científico e acadêmico propiciado pela atividade 

complementar em situação presencial ou online. 
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9 INTERFACE DO CURSO COM A EXTENSÃO E A PESQUISA 

 

9.1 EXTENSÃO 

 

No PDI a política de extensão está em consonância com os preceitos legais e 

a Política Nacional de Extensão Universitária (2012), a UNIVALE compreende a 

Extensão como um processo educativo, cultural e científico, sob a égide do princípio 

constitucional da indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão. A instituição 

acredita que a extensão promove a interação transformadora entre a instituição e 

outros setores da sociedade e pauta-se nas seguintes diretrizes gerais: interação 

dialógica; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; indissociabilidade entre 

ensino-pesquisa-extensão; impacto na formação cidadã do estudante; e 

transformação social. 

A Política de Extensão que orienta as ações extensionistas na UNIVALE reflete 

os desafios atuais colocados sobre essa atividade; integra ao ensino e à pesquisa, na 

sua condição de produtora e difusora de conhecimentos, com função de estabelecer 

a interlocução com a sociedade. Assim, ao mesmo tempo, incentiva docentes e 

discentes a se envolverem com as práticas sociais, interligando as atividades fins da 

Instituição com as demandas locais e regionais. 

Nessa perspectiva, a ação pedagógica da Extensão procura criar na UNIVALE 

os meios e instrumentos para a convergência da vocação técnico-científica, 

propiciando as condições para que a UNIVALE cumpra a responsabilidade social, 

implícita em sua missão. Para a comunidade acadêmica, a extensão torna possível a 

interação entre a teoria e a prática no processo da construção do conhecimento; e, 

por sua natureza multidisciplinar, propicia o diálogo entre as diversas áreas do 

conhecimento, contribuindo para a formação do perfil do egresso dos cursos ofertados 

pela UNIVALE. 

A extensão na UNIVALE é, portanto, uma atividade acadêmica e pedagógica 

curricular, capaz de mobilizar a comunidade interna e externa em torno do 

desenvolvimento institucional e regional, pela aproximação entre os currículos de 

formação profissional e a realidade social. A Extensão na UNIVALE busca promover: 

estímulo à problematização como atitude de interação com a realidade; incentivo à 

experimentação de novas metodologias de trabalho por projetos; desenvolvimento de 
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uma atitude questionadora e proativa diante dos desafios impostos pela realidade 

social; incentivo aos processos de aprendizagem em temáticas relevantes para a 

comunidade; e elaboração de programas, projetos e ações, pautados nos princípios 

pedagógicos da contextualização e interdisciplinaridade, impactando nas práticas dos 

docentes e nos resultados dos processos de ensino-aprendizagem.  

Em conformidade com o Plano Nacional de Extensão Universitária, a UNIVALE 

estabeleceu objetivos da extensão que repercutem nos projetos pedagógicos dos 

cursos:  

- curricularizar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, em função das exigências da realidade, 

indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio 

com a sociedade; 

- assegurar a relação bidirecional entre a Instituição e a sociedade, de tal modo 

que os problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da UNIVALE; 

- estimular ações cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da UNIVALE e da sociedade;  

- priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais 

emergentes relacionadas com as áreas de saúde, educação, inovação tecnológica, 

habitação, alimentação, geração de emprego e ampliação de renda;  

- ampliar a oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu e aperfeiçoamento 

profissional na modalidade a distância, por meio da utilização das tecnologias 

disponíveis; 

- estimular ações transversais de educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável como componentes da atividade extensionista; 

- realizar a avaliação institucional das atividades de extensão da Instituição 

implementadas pelos cursos da UNIVALE, como um dos parâmetros de 

autoavaliação;  

- potencializar e ampliar a participação dos cursos da UNIVALE em editais 

públicos, privados e outros órgãos de fomento aos projetos de extensão. 

- possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência 

de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento 

tecnológico e social do país.  
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9.1.1 Programa UNIVALE em Ação  

 

O Programa UNIVALE em Ação converge todas as ações comunitárias 

desenvolvidas pelos diversos setores vinculados aos cursos de forma contínua ou 

pontual, atendendo preferencialmente ao público externo, de acordo com as 

demandas nas diversas áreas, sendo já consolidadas várias ações/serviços em 

eventos e locais diferentes. Este programa vem possibilitando aos acadêmicos 

desenvolver suas habilidades teóricas /práticas adquiridas durante o decorrer de seus 

cursos, nas ações e nos serviços seguintes:  

a) Ambulatório de Lesões Dermatológicas 

b) Brinquedoteca 

c) Laboratório de Didática - LAD 

d) Centro de Fisioterapia  

e) Centro Esportivo da UNIVALE  

f) Clínicas Odontológicas 

g) Núcleo de Prática Jurídica  

h) Escritório de Assistência Judiciária  

i) Núcleos do Juizado de Conciliação 

j) Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania 

k) Parque da Ciência 

l) Projeto de revitalização do Horto Medicinal e Implantação do Laboratório de       

Fitomedicamentos  

m) Serviço de Psicologia Aplicada  

n) TV UNIVALE 

 

9.1.2 Política de Extensão no Curso 

 

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. 
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Em busca pelo cumprimento da meta 12 estratégia 12.7 estabelecida pelo 

Plano Nacional de Educação 2014/2024, o curso de Pedagogia tem previsto algumas 

atividades como curricularização da extensão, de forma a envolver a participação de 

todos os estudantes em sua organização, produção e execução em eventos abertos 

à comunidade externa, sobretudo aos profissionais da Educação Básica, abordando 

temáticas de grande pertinência social e promovendo o diálogo com profissionais em 

exercício do magistério. 

Os componentes práticos mobilizam professores e estudantes a realizarem 

atividades extensionistas em escolas da rede pública, promovendo oficinas 

pedagógicas e rodas de conversas para estudantes e professores do curso Normal 

de Governador Valadares e região, além dos projetos que o curso participa: Projeto 

Rede Solidária Natureza Viva, Teatro Universitário e o Projeto Anjos da Alegria. 

 

PROJETO REDE SOLIDÁRIA NATUREZA VIVA 

 

           Trata-se de um Projeto de Educação Ambiental que propõe a organização de 

uma rede solidária de apoio à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 

Natureza Viva (ASCANAVI), com vistas à ampliação e melhoria da coleta seletiva em 

Governador Valadares. Fundamentado nos princípios da Educação Ambiental Crítica, 

o projeto tem dois eixos de ação: Formação de Catadores e Formação de Estudantes. 

Tem como objetivo: Possibilitar o fortalecimento de uma rede solidária de educação 

ambiental envolvendo diferentes atores: catadores de materiais recicláveis, 

profissionais de escolas públicas, profissionais da universidade, gestores e estudantes 

de escolas públicas e da UNIVALE.  Envolve uma equipe multidisciplinar, com 

profissionais e discentes dos cursos de Odontologia com ações de Educação em 

Saúde e atendimento nas clínicas odontológicas; do curso de Agronegócio, que 

auxiliará na construção de horta comunitária na sede da Associação; e formação em 

serviço envolvendo os seguintes cursos:  Engenharia Civil e Ambiental; Pedagogia, 

Publicidade e Propaganda, Mestrado em Gestão Integrada do Território. 
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TEATRO UNIVERSITÁRIO 

 

O Teatro Universitário da Universidade Vale do Rio Doce é uma proposta 

inovadora de formação em artes cênicas para um grupo de estudantes/atores e 

atrizes, propiciando informações, vivências e atualizações culturais. Criado em 2016, 

o Teatro Universitário exerce importante papel no cenário artístico-cultural local 

abordando temáticas relevantes como gênero e diversidade com apresentações e 

oficinas artístico-culturais. Demonstra desta forma o caráter extensionista do Teatro 

Universitário em Governador Valadares e região. 

 A proposta é interdisciplinar e contempla estudantes de vários cursos. 

Institucionalmente, o Teatro Universitário UNIVALE (TU) tem como formador um 

professor do curso de Pedagogia, especialista em Arte-Educação, 

Artes e em Artes Visuais, que promove a educação técnica, artística, intelectual, ética 

e cultural dos(as) estudantes. 

A formação no TU foca o processo de ensino/aprendizagem a partir do trabalho 

coletivo e tem como objetivo central o de promover a formação integral do estudante, 

utilizando-se da técnica teatral como veículo para a edificação de uma base sólida que 

alicerce o ofício de um ator/criador e auxilie nos questionamentos diários de cada 

estudante de acordo com o seu curso e futura profissão. 

Presente no cenário universitário há dois anos, com início em 2016, o grupo 

teve como primeira montagem o espetáculo “Dispa-se”. A proposta surgiu a partir dos 

questionamentos dos próprios estudantes no que tange aos (pré)conceitos acerca de 

temas como sexualidade, discriminação racial e de gênero, intolerância 

religiosa,  gordofobia, e os direitos de negros e indígenas à educação. A partir desses 

questionamentos o grupo, propõe à toda comunidade despir-se de todos os 

preconceitos e encarar a vida sem temer. 

A proposta teve uma temporada com seis apresentações, sendo duas no 

campus da UNIVALE durante o XV Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica aberto 

para a comunidade, e outra em uma escola para estudantes do Ensino Fundamental 

e Médio. A apresentação em uma galeria da cidade se inseriu no convite de participar 
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da Campanha de Popularização do Teatro em Governador Valadares, apresentando-

se em dois dias, no ano de 2018.  

No trabalho realizado pelo TU, após as apresentações, são abertas rodas de 

conversas, nas quais que o público possa interagir com os atores-universitários sobre 

o processo de montagem e a experiência de poder participar do TU. A cada 

apresentação sente-se que o público se emociona. Cada depoimento leva-nos a crer 

que a UNIVALE, o curso de Pedagogia e o Teatro Universitário, garantem muito mais 

que aprendizagens acadêmicas. Garantem o que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996) traz em seu bojo: ensinar-aprender para o trabalho e para a vida, 

levando de forma inovadora os estudantes universitários e toda comunidade a pensar, 

questionar, refletir e criticar sobre fatos corriqueiros do nosso dia a dia, o que visa 

garantir um futuro profissional mais humanizado. 

O grupo tem como intenção, realizar duas novas montagens para 2018/2019: 

uma comédia, adaptação da obra de Shakespeare, Romeu e Julieta, e uma 

tragicomédia, obra de Sylvia Orthof intitulada “Quem roubou o meu futuro”. Esta 

última, nos leva a refletir sobre o quadro político de nosso país. 

 

PROJETO ANJOS DA ALEGRIA 

 

O projeto é uma proposta interdisciplinar que envolve os cursos de Pedagogia, 

Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e Medicina. As atividades realizadas permitem 

que os(as) estudantes vivenciem a realidade da assistência à saúde e suas relações 

entre saúde e educação no nível terciário, reflitam sobre a mesma, e repensem 

estratégias e possibilidades de mudança nos cenários de atuação. A participação do 

curso de Pedagogia faz-se necessária para a realização das interfaces entre 

educação e saúde na formação dos profissionais com uma visão humanizada junto 

aos profissionais do hospital atendido, pacientes, e seus acompanhantes. O projeto 

conta com a participação de cinco estudantes de cada curso, acompanhados(as) de 

um professor de sua área, que colabora com a capacitação do grupo de trabalho com 

oficinas, confecção de materiais lúdicos, reuniões e visitas semanais no hospital 

Municipal de Governador Valadares. 
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9.1.3 Eventos e programas de televisão do curso 

 

Os eventos propostos para o curso são organizados pelo colegiado do curso 

de Pedagogia e estão sob a coordenação do Laboratórios do Curso (LaD e 

Brinquedoteca). 

 

Debates em Educação 

Evento anual organizado pelo curso de Pedagogia a partir do ano de 2008, tem como 

público alvo estudantes e professores/as do curso de Pedagogia, dos demais cursos 

da UNIVALE, professores/as e educadores/as sociais, pedagogos/as da comunidade 

valadarense e profissionais que atuam no campo da educação de um modo geral.   A 

proposta do evento é colocar em discussão questões relativas à educação e que 

inquietam, de modo especial, a comunidade regional, buscando articulá-las a 

discussões mais amplas no campo educacional, imprimindo outros olhares sobre as 

mesmas. 

 

Rodas de Saberes 

A roda de saberes é realizada três vezes por semestre pelo curso, em um sábado, no 

horário de 9h30 às 11h30 da manhã. O evento nasce em 2007, buscando diminuir a 

distância entre a universidade e os espaços educativos da comunidade. A concepção 

da roda é uma perspectiva dialógica construindo entre os participantes da roda 

(professor/a que coordena a roda, pessoas que participam, estudantes do Curso de 

Pedagogia e pessoas da comunidade) discussões em torno de uma temática que é 

colocada em circulação na roda de participantes. Nas rodas saberes diversos são 

partilhados: saberes construídos na experiência da academia, saberes construídos 

nas vivencias das pessoas em seu trabalho educativos, saberes construídos na 

própria partilha do movimento da roda. A roda, desta forma, “roda” a cidade. Em cada 

mês ela é acolhida em uma escola ou espaço educativo, colocando em circulação 

saberes diversos. Em casos excepcionais o evento é realizado no âmbito da 

Instituição.  
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Aulas Magnas 

São eventos realizados pelo curso, no início do semestre letivo, com a participação 

de estudantes e professores e um convidado externo para apresentação de tema 

definido pelo Colegiado do curso. As edições realizadas abordaram a discussão de 

Gênero e Educação e a Literatura como potência humanizadora. A mais recente, se 

configurou como evento interdisciplinar envolvendo a participação dos cursos de 

Pedagogia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda com a temática “Educar, 

comunicar e amar: que viagem é essa?”.  A vida acadêmica como uma viagem de 

esperança, amorosidade e autopoiese. 

 

Programas de televisão 

 

Roda de Saberes  

Programa desenvolvido pelo curso de Pedagogia em parceria com a TV 

UNIVALE e organizado pelo Laboratório de Didática do curso, vinculado ao evento 

Roda de Saberes o Programa extrapola os “muros da universidade” e grava os 

encontros mensais, que acontece em escolas da rede estadual, municipal e/ou 

particular ou em outros espaços educativos. Os mesmos são coordenados e 

organizados por professores/as do curso de Pedagogia tendo em foco questões que 

desafiam educacionalmente a nossa comunidade e sobre as quais, enquanto 

universidade, temos algo a dizer e propor. O programa é marcado pelo diálogo entre 

os participantes. Após a gravação, o programa é editado e transmitido via TV 

UNIVALE e no canal do Youtube. 

 

Contação de Histórias 

 

Desenvolvido pelo curso, o programa Balangandã é uma parceria entre a 

Brinquedoteca e a TV UNIVALE, e conta com a participação de estudantes e/ou 

professores/as do curso de Pedagogia, egressos e crianças.  
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O programete, com duração de até 5 (cinco) minutos, tem como objetivo 

trabalhar o desenvolvimento da percepção estética (que refletirá nas construções da 

vida cotidiana, em vários aspectos) focalizando, em alguns momentos, a junção entre 

literatura e artes visuais e, em outros, a percepção e interpretação de imagens 

auditivas. Ouvir histórias saboreando as imagens auditivas, além de desenvolver a 

percepção poética (múltipla, polissêmica) sobre a vida, contribui também para o 

desenvolvimento da capacidade de leitura de palavras orais ou escritas. Portanto, o 

programa explora as possibilidades de exploração de múltiplas formas de contar 

histórias, pela TV.  

 

9.2 PESQUISA 

 

As atividades de pesquisa e iniciação científica na UNIVALE estão ancoradas 

no princípio de que aprender a fazer ciência é uma atividade metodologicamente 

orientada que se desenvolve no trabalho de todas as disciplinas, tendo como políticas 

conforme o PDI:  

 

I. Incentivar a Iniciação Científica com vistas à aquisição de competências e 

habilidades, fundamentando-se no pensamento reflexivo e na criatividade, 

essenciais para o exercício profissional bem como para o desenvolvimento da 

cidadania de toda a Comunidade Acadêmica; 

II. Estimular o desenvolvimento de pesquisas multi e interdisciplinares, com 

formação de grupos de pesquisa em torno das linhas de pesquisa institucional 

direcionadas à construção de conhecimentos de interesse da sociedade em 

seus diferentes segmentos, visando ao desenvolvimento local e regional e 

assegurando direitos sociais, institucionais e individuais decorrentes, 

atendendo às demandas previstas nas DCNs dos cursos; 

III. Capacitar os recursos humanos para o desenvolvimento das atividades de 

Pesquisa/Iniciação Científica, o aprimoramento científico e o atendimento às 

demandas do mercado de trabalho e da Pós-graduação; 

IV. Apoiar a prospecção de fomento à Pesquisa/Iniciação Científica por meio do 

estabelecimento de parcerias institucionais com organizações públicas e 
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privadas, com o objetivo de apoiar projetos de efetiva contribuição para o 

desenvolvimento científico e tecnológico; 

V. Estimular a divulgação e a socialização dos conhecimentos gerados pela 

publicação científica e a realização de eventos relacionados às ciências, à 

tecnologia e à inovação, bem como à manutenção de veículos de divulgação 

adequados. 

A pesquisa é parte integrante tanto do ensino de graduação quanto de pós-

graduação como prática pedagógica articulada também à extensão. Portanto, o 

programa de pesquisa e iniciação científica deve estimular os docentes a envolverem 

de forma constante os estudantes da graduação no processo acadêmico, otimizando 

o potencial de orientação à pesquisa na Universidade. 

Os cursos da UNIVALE possibilitam aos estudantes oportunidades para 

desenvolver as competências e habilidades no campo da pesquisa desde a  

graduação. Em um primeiro momento, o corpo docente é incentivado a submeter 

projetos de pesquisa aos órgãos de fomento que atuam em nível estadual, nacional e 

internacional. Os estudantes são orientados a inserirem-se no campo da pesquisa 

como bolsistas de iniciação científica, vinculando-se a tais projetos.  

Em um segundo momento, o programa de pós-graduação Stricto Sensu, em 

nível de mestrado, em Gestão Integrada do Território, amplia as condições para a 

formação integral dos egressos da graduação e pós-graduação Lato Sensu, 

oferecendo anualmente a possibilidade de nele inserirem-se como estudantes.  

Para que estudantes, professores, e pesquisadores possam divulgar os 

resultados de seus trabalhos, a Assessoria de Pesquisa, responsável por gerir os 

projetos realizados na Instituição os programas de bolsas de Iniciação Científica e os 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, realiza anualmente o Simpósio de 

Pesquisa e Iniciação Científica.  

No âmbito da pesquisa e em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UNIVALE, além de serem criadas possibilidades para o 

desenvolvimento de novas competências, a atuação científica tem se concentrado nas 

seguintes áreas de investigação: Estado, Sociedade, Direitos Humanos; Tecnologia e 

Desenvolvimento Regional; Práticas Educativas; e Saúde.  

Para que o estudante de graduação possa inserir-se no campo da pesquisa, 

conta-se atualmente com três modalidades de Bolsas de Iniciação Científica: 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UNIVALE 
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(PIBIC/UNIVALE), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 

FAPEMIG (PIBIC/FAPEMIG) e Bolsas Balcão.  

O PIBIC/UNIVALE constitui-se de um conjunto de bolsas custeadas pela 

mantenedora da UNIVALE, a Fundação Percival Farquhar, com duração de 12 meses, 

podendo ser renovada por mais 12 meses em conformidade com o cronograma do 

projeto de pesquisa e do desempenho do estudante no primeiro ano de bolsa.  

O PIBIC/FAPEMIG é constituído por um conjunto de bolsas custeadas pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), também 

com duração de 12 meses, podendo ser renovada por mais 12 meses em 

conformidade com o cronograma do projeto de pesquisa e do desempenho do 

estudante no primeiro ano de bolsa.  

Bolsas Balcão constituem-se de custeios providos pela FAPEMIG, CNPq e 

outros órgãos de fomento a projetos submetidos a editais induzidos. Por serem bolsas 

que ultrapassam os programas institucionais já existentes na instituição, estas bolsas 

ampliam as oportunidades de participação dos estudantes na pesquisa na Univale. A 

inserção dos estudantes de graduação nos programas de bolsas se dá por meio de 

processo seletivo em conformidade com requisitos apresentados nos editais internos 

para seleção de bolsistas. 

O Mestrado em Gestão Integrada do Território está vinculado à Área 

Multidisciplinar e fundamenta-se no campo das Ciências Sociais, História e 

Humanidades, em interface com a Psicologia e as Ciências da Saúde. Possibilita o 

acesso de egressos das diversas áreas que estejam interessados em desenvolver 

competências e habilidades para lidar com realidades complexas, por sua natureza 

histórica, geográfica, ambiental, sanitária, demográfica, econômica, político-jurídica, 

social e cultural. 

O Simpósio de Iniciação Científica, realizado anualmente sem interrupções 

desde 2003, oferece a estudantes, professores, pesquisadores da UNIVALE e de 

outras instituições de ensino e pesquisa, um espaço para que sejam apresentados 

resultados parciais ou finais de pesquisa vinculados aos programas institucionais, às 

agências de fomento estaduais, nacionais ou internacionais, aos cursos de Pós-

Graduação (Lato e Stricto Sensu), à Iniciação Científica ou mesmo aos Trabalhos de 

Conclusão de Curso e à produção acadêmica em geral cuja proposta caracterize-se 

como pesquisa científica.  
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Efetivamente, o Simpósio configura-se como um local da aprendizagem 

suplementar para o estudante. A Assessoria de Pesquisa preocupa-se em oferecer 

ao estudante que se inscreve no Simpósio, suporte para que ele possa adequar o 

trabalho submetido, permitindo que esse aluno possa evoluir no processo de 

divulgação de sua produção acadêmica e científica. Para isso, a Comissão Científica 

do evento é orientada a analisar os trabalhos, identificar inconsistências e apontar aos 

inscritos possibilidades de adequação do trabalho para uma participação mais 

enriquecedora.  

A UNIVALE, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) a partir do segundo semestre de 2017, mantém o Doutorado Interinstitucional 

(DINTER) do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas 

(PPGICH/UFSC). O processo seletetivo aconteceu nos meses de agosto e setembro 

de 2017. O DINTER do PPGICH/UFSC, que tem como receptora a UNIVALE, tem 

como finalidade capacitar 18 doutores de diversas áreas do conhecimento com a 

finalidade de atender as Instituições de Ensino Superior dos vales do rio Doce, Mucuri 

e Jequitinhonha.  

A UNIVALE, como receptora, busca construir na sua região de inserção uma 

massa crítica suficiente para alavancar as pesquisas e criar as bases para apresentar 

Aplicativos de Propostas de Cursos Novos (APCN) de Doutorado vinculado ao 

Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território – 

GIT/Univale, que atualmente oferece mestrado acadêmico. Foram reservadas 1/3 das 

vagas para docentes das IES da região (UFVJM, UFJF/GV, IFMG, entre outros), com 

objetivo de consolidar uma rede de pesquisa e estabelecer a cooperação 

interinstitucional para a implantação do seu Programa de Doutorado. 

 O corpo docente do programa foi formado por 17 professores da UFSC e um 

professor da UNIVALE, sendo coordenado pela Profa. Drª.  Eunice Sueli Nodari, da 

instituição promotora, e o Prof. Dr. Haruf Salmen Espindola, coordenador da 

instituição receptora. Como instituição promotora, a UFSC é responsável por garantir 

o nível de qualidade das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas pelo PPGICH 

na instituição receptora. A UNIVALE é responsável por oferecer as condições de 

infraestrura e suporte ao funcionamento pleno do DINTER. 

A proposta está vinculada diretamente à missão institucional da UNIVALE, à 

sua condição de IES comunitária e ao compromisso definido desde a criação da 

instituição, em 1967, de inserção social e regional. A UNIVALE busca participar 
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ativamente e contribuir por meio do ensino, pesquisas e ações para o 

desenvolvimento regional. A parceria com a UFSC tem como objetivo promover a 

atividade de pesquisa e pós-graduação pautadas pelo diálogo interdisciplinar e pela 

indissociabilidade com o ensino de graduação e a extensão no sentido de fortalecer 

sua capacidade de cumprir a missão institucional.  

O alicerce dessa parceria é o compromisso com os vales dos rios Doce, Mucuri 

e Jequitinhonha. Esses três vales foram classificados pelo Estado de Minas Gerais 

(BDMG - Banco de Desenvolvimento Econômico. Diagnóstico da Economia Mineira. 

II. Economia Mineira - 1989; Diagnóstico e Perspectiva. Belo Horizonte, BDMG, 1989) 

como regiões deprimidas econômica e socialmente, com poucas oportunidades e 

perspectivas de futuro. No caso específico do Vale do Rio Doce, a região foi definida 

com problemática no contexto estadual em função de não existir, como no caso do 

Jequitinhonha, consciência dos problemas ambientais, socioterritoriais, econômicos e 

culturais que marcam sua formação histórica e realidade atual.  

A inserção da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu da Univale tem 

demostrado sinergia com a população local e regional, que anseia pela reversão da 

situação deprimida em que se encontra nas últimas décadas. Os problemas regionais 

se agravaram drasticamente com o desastre desencadeado pelo rompimento da 

barragem de Fundão, pertencente à Samarco Mineração S.A., em 5 de novembro de 

2015 (Desastre da Samarco/Vale/BHP). Portanto, se torna ainda mais estratégico a 

formação de pessoal de alto nível em termos de massa crítica, capaz de desenvolver 

trabalhos de pesquisa, ensino e extensão com coerência e aderência.  

Assim, a oferta do DINTER responde diretamente aos desafios que marcam a 

região. A oferta do DINTER nasceu da cooperação tradicional existente entre 

docentes da Univale e da UFSC e, mais particularmente, como resposta conjunta do 

Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território – 

GIT/Univale (mestrado acadêmico) - e do PPGICH aos desafios criados para as 

Ciências Humanos e Sociais, no intuito de enfrentar com pesquisas e ações os 

impactos provocados pelo Desastre da Samarco/Vale/BHP. 

O PPGICH/UFSC tem áreas de concentração que dialogam com os 

compromissos de pesquisa e pós-graduação do GIT/Univale, sendo ambos da 

Câmara de Humanas e Sociais do Comitê de Área Interdisciplinar da CAPES. A oferta 

do DINTER se fundamenta na compreensão clara das realidades correlatas dos vales 

dos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Além de receber candidatos das Humanas e 
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Sociais, os dois programas (PPGICH/UFSC e GIT/Univale) têm a tradição de receber 

candidatos das outras áreas de conhecimento, tais como Agronomia, Ciências 

Biológicas, da Saúde, Engenharias, Arquitetura & Urbanismo, e Ciências da Terra, 

dentre outras. 

A trajetória da pesquisa no Curso de Pedagogia inicia-se em 1999, com as 

primeiras pesquisas de mestrado realizadas pelos/as professores/as do curso, e com 

os mestres que vieram compor o seu corpo de docentes. A partir de 2000, o curso 

realiza as primeiras pesquisas nas áreas de Educação de Pessoas Jovens e Adultas 

e de Educação Especial.  

A relação entre pesquisa e formação de professores foi fundamental no 

contexto do PIBID, vivenciado de 2010 a 2017, uma vez que consideramos o professor 

como um profissional voltado para a produção de conhecimentos tanto pedagógico-

didáticos quanto de sua área específica de ensino.  

O professor pesquisador necessita que a graduação ofereça uma formação 

significativa no campo da pesquisa. Assim, o programa oportunizou a produção 

científica voltada para a reflexão sobre as práticas de bolsistas de iniciação, 

supervisores e coordenadores do PIBID, contribuindo para a formação em pesquisa 

de todos os envolvidos.  

O Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE, realizado 

ininterruptamente há 15 anos, também é espaço significativo de inserção dos bolsistas 

na socialização de reflexões sobre suas experiências no PIBID. Esta inserção na 

pesquisa além de basilar para a formação docente, contribui para a produção e a 

circulação de conhecimentos no campo da docência e da atuação do pedagogo. A 

produção acadêmica estimula a continuidade dos estudos em cursos de 

especialização e mestrado na UNIVALE (ou outras instituições). 

O estudo sistematizado das práticas possibilita a construção de saberes gerais 

e específicos do campo de atuação na docência. São conhecimentos sobre a 

realidade educacional de Governador Valadares, suas demandas e necessidades 

locais e regionais, construídos no exercício reflexivo do campo da Didática.  

Atualmente, no curso de Pedagogia, a pesquisa é vivenciada por meio de 

projetos de pesquisa aos quais professores/as estão ligados, oportunizando ao 

estudante o contato mais intenso com a produção de conhecimento. A pesquisa 

Relação com o Saber e Estudantes em Tempo Integral conta com a participação de 

uma professora e  de uma bolsista de Iniciação Científica. O grupo de estudos Relação 
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com o Saber, ligado à pesquisa Relação com o Saber e Educação Ambiental, é 

coordenado por uma professora do Curso de Pedagogia e promove encontros 

quinzenais para discussões formativas. 

O curso também incentiva a participação de professores e estudantes a 

participarem do Simpósio de Iniciação Científica com apresentação de trabalhos, 

proposituras de Simpósios Temáticos, sessões culturais e mini-cursos. São ofertadas 

pelo curso de Pedagogia, por meio do Laboratório de Didática, oficinas para 

elaboração de resumo para estudantes e para público externo que estejam 

interessados em participar do evento científico. 

Como apoio cultural ao XVI Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica, a 

professora Karla Nascimento de Almeida, coordenadora do curso, propôs a sessão 

cultural “Assalto Poético” como forma de fomento à leitura literária, considerando o 

perfil dos profissionais do magistério como agentes formativos de cultura. 

A sessão cultural propõe articulação com a disciplina de Literatura, envolvendo 

os discentes na organização e execução da sessão cultural bem como na promoção 

da articulação com os coletivos culturais, escritores e poetas da cidade. Nesse 

sentido, a sessão cultural conta com o apoio do Coletivo Cultural Leia Mais para a 

intervenção física (reconfiguração de alguns espaços que promovem a prática da 

leitura literária – árvore de livros e poemas) e artística (abordagem direta aos 

participantes com a declamação de poemas consagrados da literatura brasileira. 

Como resultados das práticas de pesquisa dos/as professores/as do curso, 

registra-se um grande número de publicações científicas. Além das publicações de 

artigos em periódicos e anais de eventos, a produção científica no curso de Pedagogia 

se dá pela publicação de livros de professores. 

Os resultados dos projetos desenvolvidos no âmbito do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, programa da CAPES voltado para a 

valorização e aprimoramento da formação docente, constam no livro “Aprendendo a 

Docência no Contexto da Escola em Tempo Integral” (2013) e no ebook que está em 

processo de diagramação, relatando as práticas vivenciadas entre 2014-2017, ambos 

organizados pelos professores do curso. 

A professora Eliene Nery Santana Enes publicou em 2017 o livro “Céu Azul”, 

uma prosa poética que visa despertar o interesse sobre o autismo, área de atuação 

da professora e psicóloga que ministra a disciplina de Educação Especial e atuou 

como coordenadora da área Educação e Diversidade, do PIBID. 
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Ainda contemplando a temática da diversidade, o professor do curso de 

Pedagogia, Edmarcius Carvalho Novaes, publicou em 2010 o livro “Surdos: Educação, 

direito e cidadania, com segunda edição publicada em 2014. 

Em 2018, em parceria com a professora do Mestrado em Gestão Integrada do 

Território, Dra. Eunice Maria Nazarethe Nonato, organizaram a publicação do livro 

Diversidade e Inclusão, produzido pela Faculdade EST, do Rio Grande do Sul, e 

tiveram publicado em um capítulo o artigo “A educação na diversidade sexual como 

um direito no cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade”. A 

obra é uma produção didática, para formação de professores acerca de temáticas 

envoltas à Diversidade e Inclusão. 

 

 

Monitoria 

 

A monitoria voluntária encontra-se articulada aos espaços do curso: Laboratório 

de Didática – LaD e Brinquedoteca. A Resolução do CONSEPE nº 07/2005, de 28 de 

abril de 2005, que regulamenta o Programa de Monitoria da UNIVALE. Procura-se 

oferecer aos estudantes/monitores experiências diversas atendendo a diferentes 

grupos educativos e propiciando ações de docência e gestão em espaços escolares 

e não-escolares. A monitoria vincula-se as disciplinas ligadas aos laboratórios 

específicos do curso: 

 Brinquedoteca: Práticas com crianças, Arte e Educação, Fundamentos da 

Educação Infantil. 

 LaD: Didática, Gestão Educacional, Educação e Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

 

Visitas Técnicas 

 

As experiências in loco, propiciadas pelas visitas técnicas, são organizadas em 

cada semestre letivo, envolvendo uma ou mais disciplinas do período com a proposta 

de possibilitar a interdisciplinaridade entre as mesmas. A cada semestre letivo serão 

definidos espaços a serem visitados, podendo se tratar de visitas em museus, projetos 

diversos, reservas ambientais, instituições educativas, outras universidades, aldeias 
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indígenas, espaços de educação no campo etc.  

As visitas à ASUGOV - Associação de Surdos de Governador Valadares - são 

realizadas pelos estudantes e professor da disciplina Ensino de Libras, possibilitando 

a vivência com a comunidade surda da cidade. Os relatos das visitas pelos/as 

estudantes demonstram o aprendizado significativo e contextualizado. As atividades 

voltadas para esse público externo estão sendo organizadas como curricularização 

da extensão, pois são realizadas por todos/as os/as estudantes a partir das demandas 

levantadas pela comunidade surda. 
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10 FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM  

 

As atividades de acompanhamento só se tornam efetivas com a utilização de 

sistemas de informação acadêmicos compatíveis com as necessidades e 

especificidades do Ensino Superior. Nesse sentido, a UNIVALE disponibiliza, para 

seus docentes e discentes ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

que, dentre outras facilidades: 

I. Possibilitam que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas com antecedência, via Portal, de forma a otimizar os encontros 

entre docentes e discentes; 

II. Possibilitam que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos estudantes 

durante o semestre, podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permitem a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como 

artigos, links, vídeos, filmes;  

IV. Facilitam o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permitem o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilitam atividades de recuperação de estudos e de nivelamento;  

VII. Possibilitam o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes. 

O Sistema Integrado Universitário (SIU), com registro no INPI sob nº 0004110, 

é um software produzido pela equipe de Desenvolvimento de Sistemas da 

UNIVALE/FPF, vinculado ao Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da 

Informação - DISGI, com o objetivo de agilizar e flexibilizar o manuseio das 

informações institucionais, sejam acadêmicas e/ou administrativas, bem como manter 

registrados em uma base de dados concisa e segura, todos os dados da instituição. 

O Sistema Integrado Universitário (SIU) é formado por mais de 60 módulos, 

integrados, dentre eles: SIU-ACADÊMICO, SIU-PORTAL ALUNO e SIU-PORTAL 

PROFESSOR. Todos os dados da vida acadêmica dos discentes da UNIVALE são 

registrados no SIU-ACADÊMICO, desde o Processo Seletivo até a conclusão do 

curso, quando seu diploma é expedido com as informações contidas no SIU. 

Através do PORTAL DO PROFESSOR, todos os docentes acessam os dados 

de suas disciplinas, planos de ensino, horários de aula, estudantes matriculados, 
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turmas, diários de classe e podem efetuar os lançamentos das aulas, sejam práticas 

e/ou teóricas, avaliações/notas, enviar e-mails para estudantes/turmas, disponibilizar 

materiais para estudos (apostilas, textos, exercícios, vídeos, etc.). 

 No Portal do Professor/Canal da Administração, Coordenadores de curso 

podem acompanhar todos os lançamentos realizados pelos professores 

(aulas/avaliações), além de organizar os horários de aulas das turmas/disciplinas em 

seus respectivos ambientes, sejam salas de aula ou laboratórios, e manter contato 

com os estudantes e professores do curso. 

Neste canal, a coordenação do curso pode acompanhar o desenvolvimento do 

Processo Seletivo em relação ao seu curso ou área; verificar se as metas para as 

inscrições estão sendo alcançadas, e manter contato com os candidatos inscritos. 

Estudantes desistentes, transferidos, ou em “regime especial de estudos”, 

automaticamente são identificados no portal do professor. 

No PORTAL DO ALUNO, todos os discentes têm acesso aos lançamentos 

efetuados por seus professores em suas respectivas disciplinas (aulas/faltas, 

avaliações/notas, material para estudos, APS’s, vídeos, etc), podendo identificar o 

material das aulas e o agendamento das avaliações, bem como o conteúdo a ser 

estudado. Todos os horários de aula e seus respectivos ambientes são listados no 

Portal do Aluno por dia, facilitando a identificação da aula/professor e ambiente. 

A cada final de semestre, os estudantes regularmente matriculados, podem 

efetuar o requerimento de renovação de matrícula através do Portal do Aluno. O 

acesso aos portais é dado através de um login e senha, com segurança para quem 

navega e para a gestão da instituição. Toda estrutura do banco de dados do SIU é 

regida por um processo que permite auditar cada informação nele contida. 

 Conclui-se que a interação estudante, professor, e Instituição é feita de forma 

coerente e segura e em tempo real uma vez que o SIU garante essa integralidade 

personalizada e disponibiliza para estudantes e professores no site institucional do 

ambiente on-line as informações indispensáveis. 

A UNIVALE, na constante busca pela inovação, firmou uma parceria com a 

Google, disponibilizando e-mail´s institucionais, viabilizando a sua migração de 

infraestrutura de serviço de e-mail para o Gmail, e mantendo o domínio @univale.br, 

mas utilizando a interface web do Gmail para acessar os e-mails.  

A Google também propicia ferramentas que podem auxiliar o usuário como 

“Classroom” e Google drive ilimitado.  O Google Sala de aula é um serviço da Web 
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para instituições de ensino e organizações sem fins lucrativos. Com o Google Sala de 

aula, os alunos e professores se conectam facilmente, dentro e fora da Universidade, 

sendo um pacote de ferramentas de produtividade que inclui, além do e-mail, 

documentos e armazenamento. O Google Sala de aula foi desenvolvido de forma 

colaborativa com professores para ajudá-los a poupar tempo, mantendo as turmas 

organizadas e melhorando a comunicação com os estudantes.  

O Google Drive é um serviço de disco virtual que permite o armazenamento de 

arquivos na nuvem e que podem ser acessados de qualquer computador ou 

smartphone conectado à internet. 

A Instituição apoia o Grupo de Educadores Google7-GEG-GV que, se 

constituem  comunidades de educadores que aprendem, compartilham e inspiram uns 

aos outros para atender às necessidades dos alunos por meio de soluções 

tecnológicas, dentro e fora da sala de aula. A UNIVALE cede o espaço para que as 

reuniões aconteçam nas dependências da Universidade. Estas reuniões são abertas 

a toda comunidade, interna e externa. As líderes do GEG-GV atualmente compõem o 

quadro de colaboradores da Instituição. A estrutura é composta por uma professora 

doutora, que coordena o Núcleo de Educação à Distância, e uma Técnica 

Administrativa mestre, coordenadora do Setor de Gestão Pedagógica. Os encontros 

do GEG são pautados em quatro objetivos: Aprender, Compartilhar, Inspirar e 

Capacitar. Essas quatro palavras representam a essência dos GEGs.  

A UNIVALE, através de seu contrato de licenciamento com a Microsoft, 

disponibilizou a ferramenta Office 365 a todas as pessoas que possuam e-mail 

@univale.br. O Office 365 é uma versão do pacote Office que pode ser acessada 

através de um navegador web, ou seja, é inteiramente online. Nenhum aplicativo 

precisa ser instalado no computador. 

O curso de Pedagogia promove a discussão sobre as tecnologias como 

produtos culturais e ferramentas de apoio à Educação, como previsto na Resolução 

02/2015, artigo 5º, inciso VI: “uso competente das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) para aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da 

formação cultural dos(as) professores(as) e estudantes”.  

Em consonância com a vida social em que as tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC - assumem cada vez mais centralidade, o Curso de Pedagogia, 

                                                           
7 Conferir: https://www.google.com/intl/pt-BR/landing/geg/.  Acesso em: 22 Ago. 2018. 
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além da disciplina específica Educação e tecnologias da Informação e Comunicação, 

explora os recursos digitais por meio de grupos nas redes sociais, promovendo a 

interatividade entre coordenação do curso, docentes e representantes de turma. O 

curso também gerencia uma página em rede social, buscando assim, uma forma de 

democratizar o acesso às informações relativas ao curso bem como divulgar as 

produções acadêmicas e eventos, aproximando-se da comunidade externa. 

Os laboratórios de informática são espaços de pesquisas e utilização das TIC 

tanto nas práticas de pesquisa para levantamento do estado da arte na elaboração do 

projeto de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, bem como em outras 

disciplinas e/ou componentes. O acesso a bibliotecas virtuais, sites de notícias e 

bases de dados como Scielo e Google acadêmico, coloca-se como metodologia ativa 

na construção dos conhecimentos, estimulando a postura investigativa, a autonomia 

e protagonismo do estudante. 

O corpo docente participa de formação com o GEPE e NEAD para aprimorar 

os conhecimentos no uso das tecnologias digitais. Decorrentes desses momentos 

formativos, os docentes, coordenação, e Laboratório de Didática, têm utilizado 

aplicativos do Google tais como o Google formulários e documentos compartilhados, 

visando a produção colaborativa por docentes e discentes, e possibilitando 

experiências diferenciadas de aprendizagem. Os formulários são utilizados para fichas 

de inscrições de eventos e geram planilhas que possibilitam o envio de certificação 

digital para os participantes, primando pela sustentabilidade por meio da redução de 

materiais impressos.  
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11 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A gestão, monitoramento e avaliação do curso são processos interligados e 

estão sob a responsabilidade da coordenação de curso, do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE, e Colegiado de Curso. Contribuindo com esses processos, o 

resultado das avaliações anuais realizadas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), oferece subsídios para a análise do curso e para a tomada de decisões no 

fortalecimento de ações ou mudanças no cotidiano do curso e no PPC, caso seja 

necessário.   

A gestão do Curso de Pedagogia assume uma perspectiva participativa e 

caracteriza-se por uma força de atuação consciente pela qual a sua coordenação, 

assessorada efetivamente pelos membros do NDE e Colegiado do curso, reconhecem 

e assumem seu poder de influenciar na determinação da dinâmica do curso, de sua 

cultura e de seus resultados. 

Ao Coordenador e aos membros do NDE e Colegiado do curso na orientação 

acadêmica compete: 

a) reunir-se antecipadamente com os professores de cada período para a 

organização dos Planos de Ensino, atividades a serem postadas para estudantes e 

temas a serem propostos no Seminário Integrador; 

b) acompanhar o desempenho dos docentes e discentes utilizando ferramenta 

de Tecnologia de Informação;  

c) Organizar a Avaliação Global.  

 

11.1 COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

A Coordenação de Curso de Graduação é a unidade básica para os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica do curso. A ela compete em linhas 

gerais a administração, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades do 

curso com especial atenção ao cumprimento da carga horária e dos conteúdos das 

disciplinas e atividades, bem como o desempenho docente e discente.  

A Coordenação do Curso articula-se e é apoiada por: 
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I. Reitoria – unidade de gestão superior de caráter executivo que tem por 

competência planejar, implementar, supervisionar e avaliar as atividades 

básicas da Instituição; 

II. Pró-Reitorias – as quais competem propor e implementar as políticas 

institucionais, bem como acompanhar a execução das atividades 

inerentes ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão; 

III. Assessoria de Graduação – a qual compete implementar a política de 

ensino superior da UNIVALE; 

IV. Assessoria de Pesquisa – a qual compete implementar as políticas de 

desenvolvimento da pesquisa e do ensino de pós-graduação Stricto 

Sensu; 

V. Assessoria de Extensão – a qual compete implementar as políticas de 

extensão e do ensino de pós-graduação Lato Sensu; 

VI. Setor de Gestão Pedagógica - GEPE – o qual compete prestar 

assistência didático pedagógica à academia; implementar política de 

formação e qualificação aos docentes e coordenadores de curso; 

assessorar as coordenações na elaboração de documentos que 

compõem a organização do curso (PPC, regulamentos e outros); 

coordenar junto ao Setor de Atendimento ao Estudante intervenções de 

natureza psicopedagógica; nivelamento aos estudantes com 

necessidades de natureza pedagógica. 

VII. Setor de Atendimento ao Estudante – que tem a finalidade de atender 

às necessidades do estudante oferecendo apoio à vida acadêmica: 

implementar a política de concessão de auxílio financeiro a estudantes 

como bolsas de estudo, através de políticas públicas ou institucionais; 

coordenar as atividades de suporte socioeconômico a estudantes da 

UNIVALE; prestar apoio psicopedagógico a estudantes em parceria com 

o GEPE; apoiar os processos de inclusão de estudantes com 

necessidades especiais.  

VIII. Comissão Própria de Avaliação – CPA, a qual compete gerenciar a 

Avaliação Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES 

e subsidiar a coordenação de curso com dados e informações que 

propiciem a melhoria das atividades do curso; 
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IX. Órgãos Suplementares de Apoio – Biblioteca, Secretaria Acadêmica, 

Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação - DISGI; 

X. Núcleo Docente Estruturante – NDE – ao qual compete mais 

diretamente a atualização, implantação e consolidação do Projeto 

Pedagógico do Curso nos termos da Resolução CONAES Nº 1 de 17 de 

junho de 2010 e da Portaria Univale 056/2018. 

 

No curso de Pedagogia definiu-se como o perfil profissional da coordenação:  

 

 ser graduado em Pedagogia, mestrado e/ou doutorado na área da educação,  

preferencialmente;  

 ter sintonia com o Projeto Pedagógico do Curso, em relação às teorias 

subjacentes a ele; 

 ter disponibilidade para dedicar-se à administração e condução do curso; 

 demonstrar capacidade de articular processos pedagógicos internos 

relacionados ao curso e relacionados e aos demais cursos da UNIVALE; 

 ter experiência acadêmica além da docência; 

 demonstrar compromisso em promover a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão; 

 ter inserção nos espaços educativos internos da UNIVALE e no meio social, 

em órgãos representativos da educação; 

 ter experiência em gestão educacional em espaços educativos escolares e  

não-escolares. 

 

A Coordenação do Curso de Pedagogia tem se pautado pelo modelo de gestão 

compartilhada e participativa no âmbito do colegiado de curso e NDE, acolhendo 

demandas de docentes e discentes.  

 A coordenadora, professora Karla Nascimento de Almeida, está presente como 

professora desde 2017 e atualmente é a responsável pela elaboração e implemento 

do PPC acompanhando todas as atividades realizadas no curso e todo o processo de 

sua execução. É responsável pelas ações que cumprem os objetivos das DCNs do 

Curso de Pedagogia, bem como as exigências que atendam aos instrumentos de 

qualidade exigidos pelo Ministério da Educação.  
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A gestão do curso, orientação e atendimento dos alunos, além de planejamento 

de práticas pedagógicas, são atividades presentes no ofício dessa função, realizando 

reuniões com os representantes de turma para ouvir suas demandas. Também é 

atribuição deste gestor apresentar resultados de avaliação institucional, assim como 

promover um espaço de discussão sobre a participação discente no colegiado de 

curso.  

A coordenadora incentiva a participação em projetos de extensão e pesquisa, 

na realização de eventos acadêmicos científicos e acompanha, também, as atividades 

inerentes ao Estágio Curricular Supervisionado e às Atividades Complementares, 

previstas no projeto do curso. A coordenadora mantém um bom relacionamento com 

professores e estudantes, sendo imparcial no tratamento de ambos. No exercício da 

coordenação, procura incentivar a formação continuada dos discentes e estabelece 

com eles uma relação próxima para acompanhar a realidade vivenciada na sala de 

aula. Desta forma, influencia positivamente na satisfação dos estudantes com o curso 

e a Universidade.  

Para estreitar ainda mais o vínculo com as/os estudantes, a coordenadora criou 

em 2017 o “Dedo de Prosa”, um momento de conversa quinzenal entre a 

coordenadora e os estudantes nas próprias salas de aula, no horário que antecede às 

atividades. A coordenadora também é atuante nas redes sociais, participando de 

grupos de professores e representantes de turma, garantindo agilidade na 

comunicação. 

A representação institucional da coordenadora no Conselho Municipal de 

Educação propicia articulação com as redes de ensino e garante a qualificação do 

debate na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas 

educacionais no município. 

 

 

11.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído de grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento e atuantes no processo de concepção, 

implantação, consolidação, acompanhamento e contínua atualização dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, adequados à legislação vigente; realizando estudos e 
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atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem 

na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, 

considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo 

do trabalho. 

No atendimento à Resolução nº 01 de 17, de junho de 2010, da Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), que normatiza o NDE este 

deverá: 

I. Ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo docente 

do Curso; 

II. Ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral. 

Esse perfil é atendido no Curso de Pedagogia cujo NDE é constituído por 5 

professores, sendo 2 contratados em regime de dedicação integral e 3 em regime de 

dedicação parcial. Este conselho conta com 4 mestres, com a carga-horária de uma 

hora semanal, conforme anexo II.  

As competências do NDE encontram-se descritas na Resolução CONAES nº 

01, de 17 de junho de 2010, e dizem respeito à consolidação do perfil profissional do 

egresso do Curso, à integração curricular, via interdisciplinaridade, à pesquisa, e à 

extensão. 

Além das competências previstas na Resolução CONAES, a Universidade 

estabelece para os integrantes do NDE, por meio da Portaria 056/2018, em seu Art. 

8º, as seguintes atribuições: 

I. atuar no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, 

realizando estudos e atualização periódica; 

II. verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na 

formação do estudante;  

III. analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo do trabalho;  

IV. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

V. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 
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mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área 

de conhecimento do curso; 

VI. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação nas modalidades Presencial e a Distância; 

VII. propor para aprovação do Colegiado do Curso, Projetos de 

Pesquisa/Iniciação Científica, de Cursos de Pós graduação e de 

nivelamento ou atividades de extensão com vistas a tornar efetiva a 

aplicação no âmbito do curso do princípio da unidade entre ensino, 

pesquisa e extensão;  

VIII. referendar em ata, assinar e encaminhar ao Bibliotecário responsável, 

relatório de adequação da bibliografia básica e complementar das 

unidades curriculares (UC) comprovando a compatibilidade, em cada 

bibliografia básica e complementar da UC, entre o número de vagas 

autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a 

quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) 

disponível no acervo; 

IX. apreciar, avaliar e validar semestralmente no sistema os Planos de 

Ensino elaborados pelos professores do curso;  

X. analisar o Registro Individual de Atividade Docente comparativamente 

ao Plano de Trabalho Docente constante no SIU-PROFESSOR, 

emitindo parecer em ata para aprovação da gestão superior; 

XI. analisar os resultados de avaliação interna de aprendizagem e propor 

ações de nivelamento para melhoria do processo de 

ensino/aprendizagem;  

XII. analisar os resultados das avaliações externas e propor ações de 

melhoria e/ou revisão de procedimentos acadêmicos para  avanço da 

aprendizagem;  

XIII. conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que 

necessário para aprovação pelo Colegiado do Curso;  

XIV. promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos, campos de formação ou outras formas de organização curricular 

definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), pelo Regimento 

Geral da UNIVALE e por outros ordenamentos institucionais em vigor;  
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XV. promover a divulgação de experiências exitosas e inovadoras dos 

docentes que obtiveram resultados relevantes para a melhoria da 

qualidade do curso e do processo de aprendizado dos discentes;  

XVI. exercer atribuições delegadas pela Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, 

pelos órgãos deliberativos e normativos da instituição ou que, pela sua 

natureza, lhe sejam afetas. 

O NDE do Curso Pedagogia atende a essas determinações legais no 

cumprimento de suas atribuições e estabelece que em relação ao PPC, há o 

acompanhamento que monitora e avalia o seu desenvolvimento, propondo ações 

norteadoras que se apresentem necessárias à sua integral execução. Estabelece 

padrões de resultados a serem alcançados pelo curso nos diversos instrumentos de 

avaliação interna e externa; e, conduz os trabalhos de reestruturação curricular, 

visando a aprovação pelo Colegiado do Curso, sempre que necessário.  

O NDE reúne-se mensalmente, por convocação do seu presidente 

(Coordenadora do curso), e extraordinariamente, sempre que houver uma 

convocação pelo presidente ou pela maioria de seus membros titulares, nos termos 

do Regimento Geral da UNIVALE. Entre outras atribuições, o NDE do curso promove 

a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os núcleos estabelecidos pelo 

Projeto Pedagógico, e acompanha as atividades do corpo docente.  

 

11.3 COLEGIADO DO CURSO 

 

A natureza da gestão do Colegiado é deliberativa em matéria acadêmica, 

operacional, administrativa e disciplinar, cabendo ao Colegiado, conforme definido no 

Regimento Geral da UNIVALE, a condução do curso, o que envolve o planejamento, 

o acompanhamento da execução e a avaliação das atividades previstas no Projeto 

Pedagógico. 

Atendendo ao disposto regimentalmente (Art. 29), a Composição do Colegiado 

do Curso de Pedagogia é constituída por:  

I. Coordenador de Curso como seu presidente;  

II. 1 (um) docente representante de cada período em que ministre aula no curso, 

resguardadas as áreas de formação geral, profissional, prática dentre outras 

contempladas no currículo e diretrizes do curso;  
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III. 1(um) representante discente, indicado por seus pares ou por órgão 

representativo do curso, dentre os estudantes regularmente matriculados no curso e 

que tenha satisfatório desempenho acadêmico;  

IV. 1(um) representante da comunidade externa vinculada à área de atuação do 

curso ou órgão de classe.   

V. 1 (um) tutor quando se tratar de curso ofertado na modalidade EaD. 

Regimentalmente o mandato dos membros do colegiado do curso é de até 2 

(dois) anos, podendo ser prorrogado por até mais 2 (dois) anos. 

O Colegiado do Curso de Pedagogia se reúne pelo menos quatro vezes a cada 

semestre letivo. O Colegiado tem discutido e participado de decisões importantes 

sobre assuntos acadêmicos do curso, anteriormente propostas pelo NDE, como por 

exemplo: discussão sobre planejamento integrado por períodos, novo formulário de 

Atividades Complementares e programação de eventos do Curso.  

A coordenadora do curso, professora Karla Nascimento de Almeida, presidente 

do Colegiado, representa as instituições de formação de professores no Conselho 

Municipal de Educação, participando efetivamente das discussões, formulações, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas educacionais no município. 

O professor Edmarcius Carvalho Novaes, membro do Colegiado, é 

representante da instituição no Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos 

Direitos Humanos, ampliando, por meio deste exercício, o debate no curso sobre os 

temas transversais. As políticas públicas de financiamento da Educação também são 

acompanhadas por este professor que é membro do Conselho do FUNDEB – Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. 

A atuação do Colegiado está diretamente vinculada às atribuições que lhe são 

conferidas no Regimento da UNIVALE, como descrito no Art 32: 

I. Aprovar:  

a) O Projeto Pedagógico do Curso, no âmbito de sua competência, cuidando 

da sua constante atualização e adequação à legislação vigente;  

b) O Projeto Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduação vinculados ao curso;  

c) Os regulamentos específicos do curso sobre atividades complementares, 

estágio, trabalhos de conclusão de curso, projetos experimentais;  
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d) Programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, em 

conformidade com as Resoluções do CONSUNI, do Regimento Geral, do Estatuto e 

da legislação vigente;  

II. Emitir parecer sobre pedidos de afastamento de docentes, para realização 

de estudos no país e no exterior, sobre a distribuição de atividades de pesquisa e/ou 

extensão e sobre alteração no regime de trabalho;  

III. Receber, analisar e dar parecer a recursos em requerimentos acadêmicos 

dos discentes;  

IV. Decidir sobre recursos apresentados pelos docentes ou discentes;  

V. Exercer, como órgão deliberativo, a jurisdição superior do Curso, em matéria 

que não seja competência privativa do Coordenador; 

VI. Referendar as decisões excepcionais ad Referendum do Colegiado do 

Curso, submetidas à sua apreciação pelo seu Presidente.  

 

11.4 AVALIAÇÃO  

 

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional 

da UNIVALE tem como concepção basilar a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

fundamenta o Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior – SINAES, na 

busca da  melhoria da qualidade da Educação Superior, utilizando como variáveis os 

eixos ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão, responsabilidade social, 

desempenho dos estudantes, gestão da Instituição, Corpo Docente e estrutura física, 

na perspectiva das melhorias  e do aprimoramento da eficácia institucional, da 

efetividade acadêmica social na afirmação de sua autonomia e da identidade 

institucional. 

Para implementação da auto avaliação Institucional, a UNIVALE conta com 

a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por representantes do corpo 

docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e comunidade externa.  

Como parte do processo de avaliação Institucional, é realizada a avaliação dos 

projetos pedagógicos do curso. Nessa avaliação, são critérios observados:  

I. na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo 

docente e a adequação do profissional a cada atividade prevista: aula 

teórica; aula prática, orientação de estágio, orientação de TCC, 
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orientação de Projeto Integrador, orientação de monitoria, orientação de 

iniciação científica, infraestrutura física, laboratórios, recursos de 

informática, acervo e serviços da biblioteca; 

II. na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de 

disciplina; 

III. na gestão do Curso: movimentação de estudantes: matrícula, 

transferência recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, 

transferência interna. 

A avaliação dos PPC’s acontece em várias instâncias no âmbito institucional: 

I. no Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do 

curso; 

II. no Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento Geral, 

planejar, acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos 

regulares do curso; 

III. na CPA, à qual compete a avaliação institucional nas 10 dimensões 

orientadas pelo SINAES; 

IV. no Conselho Universitário da UNIVALE. 

A avaliação do curso realizada pela CPA é anual e censitária e envolve 

discentes e docentes dos cursos de graduação. Os objetivos dessa avaliação são: 

 Retratar a situação do curso, segundo a visão dos seus docentes e discentes, 

em relação aos diversos aspectos acadêmicos pertinentes à qualidade do 

mesmo; 

 Levantar potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados do curso para 

servirem de parâmetros, possibilitando a tomada de decisão e correção de 

rumos visando ao aprimoramento contínuo do curso e da UNIVALE. 

Para o planejamento da referida avaliação, a CPA/UNIVALE se reúne com a 

Coordenação do curso numa proposta dialógica e democrática, permitindo uma 

discussão ampla do processo de avaliação. Também solicita aos coordenadores a 

participação e motivação da comunidade acadêmica, contribuindo, assim, para o êxito 

da avaliação do curso. 

A metodologia é baseada em etapas, a saber: 
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 Levantamento de dados para a avaliação; (Fontes: Secretaria Acadêmica, 

DISGI) 

 Definição da estrutura dos instrumentos de avaliação; 

O instrumento de avaliação consta de perguntas relacionadas ao curso, 

coordenação do curso, setores administrativos e acadêmicos, instalações e serviços 

de apoio ao estudante, disciplinas e professores, abordadas em seus vários aspectos. 

A avaliação é disponibilizada via WEB, no Portal do Aluno e no Portal do Professor, 

ficando a critério do estudante e do professor a definição quanto ao melhor momento, 

dentro de um prazo estipulado pela instituição, para responderem aos instrumentos 

de avaliação, numa tentativa de criar uma “cultura de avaliação” na comunidade 

acadêmica.  

Para a ativação e liberação dos instrumentos de avaliação no Portal do Aluno 

e Portal do Professor, é acessado o banco de dados referentes ao planejamento de 

ensino vigente dos cursos de graduação. O processo de avaliação da CPA 

compreende:  

 Monitoramento do processo de avaliação pela CPA com informações 

sistemáticas de porcentagem do grau de adesão ao processo;  

 Elaboração de relatórios; 

 Entrega de relatório geral de avaliação do curso e de relatórios individuais de 

cada professor a coordenação do curso. 

Após o preenchimento dos instrumentos, procede-se a tabulação e o 

tratamento dos dados, através da construção de gráficos comparativos para cada 

quesito avaliado por estudantes e professores.  

Visando estabelecer um parâmetro comum para análise dos resultados obtidos, 

a CPA define critérios específicos para classificação dos quesitos avaliados como 

potencialidades ou pontos a serem aperfeiçoados no curso ou na Instituição. 

Assim, considera-se como potencialidades quando o quesito avaliado obtém – 

na escala que vai de 1 (fraco(a)/pouco) a 4 (ótimo/Sempre) – média nota entre 3 e 4, 

indicando qualidade entre bom e ótimo, refletindo um elevado grau de satisfação dos 

respondentes. Considera-se como pontos a serem aperfeiçoados do curso ou da 

Instituição quando o quesito avaliado obtém, na mesma escala, nota média menor que 

2,5, indicando qualidade abaixo do ponto médio entre regular e bom, refletindo um 

grau de satisfação abaixo do desejado. Considera-se que o grau de satisfação mínimo 



131 

 

desejado é atingido quando o quesito obtém no mínimo 62,5% da nota máxima, ou 

seja, nota média maior ou igual a 2,5. Assim, o critério geral estabelecido é: nota média 

abaixo de 2,5, implica em pontos a serem aperfeiçoados e nota média igual ou maior 

que 3, implica potencialidades do Curso ou da Universidade. 

Observa-se que existem quesitos que foram avaliados pelos docentes e 

discentes com nota média igual ou maior que 2,5 e menor ou igual a 3,0 não sendo 

classificados, portanto, nem como pontos a serem aperfeiçoados nem como 

potencialidades do Curso ou da Instituição.  

Os dados obtidos na avaliação permitem verificar: 

 O grau de adesão ao processo de avaliação dos discentes e dos docentes;  

 O nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso: Geral/Coordenação 

e em relação aos docentes;  

 O nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso / Específico e em 

relação aos docentes;  

 O nível de satisfação dos discentes em relação ao Estágio;  

 O nível de satisfação dos discentes em relação ao Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC;  

 No que se refere a Infraestrutura Física/Setores Administrativos e Acadêmicos, 

as considerações dos discentes e dos docentes quanto ao processo de 

avaliação para a melhoria do curso e da instituição; 

 Em relação à CPA/UNIVALE, as considerações dos discentes e dos docentes, 

quanto ao processo de avaliação para a melhoria do curso. 

Após a tabulação dos resultados, a CPA elabora relatórios para a Coordenação 

do Curso e Professores. Esses relatórios apresentam uma visão global da situação 

do curso e são discutidos com Coordenador, no momento da entrega dos 

documentos.  

A Coordenação realiza anualmente, com o apoio do NDE, uma análise 

minuciosa dos dados da Avaliação, visando levantar o maior número de informações 

possíveis como subsídios necessários e relevantes para a mudança de rumos com a 

finalidade da melhoria contínua da qualidade do Curso e da Instituição.  Após análise 

do relatório, a coordenação encaminha à CPA o cronograma do retorno a ser dado ao 

corpo docente e discente e o planejamento de ações a serem implementadas em 

função do resultado.  Para controle da coordenação do Curso e da CPA, o professor 
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assina o Termo de Ciência e Compromisso quando do feedback de sua avaliação. 

Após a entrega dos relatórios, a CPA informa aos docentes e aos discentes que os 

relatórios já foram entregues à coordenação. 

A última avaliação realizada pela CPA no Curso de Pedagogia relativa ao 

segundo semestre de 2017, permitiu verificar potencialidades e pontos a serem 

aperfeiçoados pela coordenação do curso. Como potencialidades, pode-se destacar 

o relacionamento da coordenação com o corpo docente e discente, buscando 

aproximação e diálogo; a qualificação do corpo docente, com sua maioria formada por 

mestres, e os eventos realizados pelo curso. 

Como pontos a serem aperfeiçoados, foi destacado a necessidade de maior 

iluminação em alguns ambientes da universidade, melhoria na infraestrutura das salas 

de aulas, instalação de climatizador no Laboratório de Didática e Brinquedoteca, 

apresentação do cronograma de eventos do curso no início do semestre, atendimento 

mais humanizado nas cantinas e nos setores de Reprografia e de Atendimento ao 

Estudante, sendo essas demandas encaminhadas aos setores responsáveis. 

 A partir da análise dos dados da avaliação da CPA, a coordenação elaborou 

um relatório de direcionamento encaminhado à Comissão Própria de Avaliação e o 

apresentou aos professores e estudantes do curso no início do semestre 

subsequente. 

Além das avaliações realizadas pela CPA, o ENADE, como uma avaliação 

externa, é balizador para o acompanhamento do NDE ao desenvolvimento do Projeto 

Pedagógico do curso. Ao avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes em 

relação à realidade brasileira, mundial e em áreas específicas do conhecimento são 

índices que servem de balizas para a auto avaliação. Os resultados relativos ao 

desempenho dos estudantes são indicadores considerados no processo ensino-

aprendizagem e no processo de gestão, monitoramento, e avaliação do curso.  
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12 CORPO DOCENTE  

 

Os processos de permanentes mudanças ocorridas em nossa sociedade 

demonstram a necessidade das instituições de ensino superior manterem em aberto 

os questionamentos sobre as características e o papel dos atores implicados na 

condução do ensino e da aprendizagem. Em decorrência desse fato, a UNIVALE 

constituiu a qualificação do corpo docente como uma das suas premissas no 

desenvolvimento do curso. 

O cenário nacional da Educação Superior mostra o quanto é imprescindível a 

adoção de atitudes investigativas e reflexivas pelos docentes, principalmente quanto 

às melhores formas de articulação entre teorias e práticas e sobre os meios mais 

adequados para se conferir significância aos conteúdos e situar o estudante como 

sujeito do seu aprendizado.  

Nesse contexto, a proporcionalidade dos regimes de trabalho dos docentes 

(dedicação parcial ou integral) revela a importância da dedicação às atividades 

acadêmicas e às possibilidades efetivas de articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. Dessa forma, os critérios estabelecidos pelo MEC surgem referências para 

a composição do corpo docente. Entretanto, não como uma obrigação a ser cumprida.  

 

12.1 POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO E ESTRATÉGIA DE SELEÇÃO E 

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE 

 

 

12.1.1 Política de contratação  

 

A contratação de docentes para a UNIVALE é feita observando-se os seguintes 

aspectos: 

I. Formação acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso; 

II. Experiência profissional compatível que, aliada à formação, possa contribuir 

para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC, nas DCNs 

e no Projeto Pedagógico Institucional. 
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Em princípio, todos os cursos de graduação indicam o Mestrado como titulação 

mínima desejável para o ingresso do docente. A dificuldade, em algumas áreas, de 

pessoal titulado ou a necessidade, para alguns cursos, de professores com 

experiência profissional sólida no mercado, permitem, excepcionalmente, a alteração 

desse critério.  A experiência no magistério superior não é critério eliminatório ainda 

que seja valorizada com pontuação para o ingresso. 

 

12.1.2 Estratégia de seleção: processo seletivo  

 

O processo seletivo externo é realizado para captação e identificação de 

docentes necessários aos cursos e à Instituição. O Estatuto do Magistério Superior 

estabelece normas de seleção, admissão, progressão na carreira e regime de trabalho 

que são respeitados pela UNIVALE. 

O processo seletivo externo consta das seguintes etapas:  

I. Análise do Currículo Lattes: feita de acordo com os critérios e pontuação 

exigidos. 

II. Prova Didática: realizada para os três primeiros classificados na análise 

curricular quando os candidatos apresentam para a Comissão Examinadora 

uma aula de, no máximo 20 minutos, sobre um dos temas da “ementa do curso” 

previamente indicado.  

III. Entrevista comportamental: feita após a prova didática, em que se considera a 

coerência, argumentação, interdisciplinaridade e o referencial teórico do 

candidato. 

IV. Avaliação Psicológica: Realizada pelo Serviço Psicologia Aplicada-SPA da 

Instituição, que emite um parecer.  

 

12.1.3 Contratação de Professores 

 

Concluído o processo seletivo, o docente contratado, integra o quadro de 

pessoal da Instituição.  O professor poderá desenvolver atividades fora de sala de 

aula, compreendendo gestão, coordenação, pesquisa e/ou extensão, em projeto de 

interesse da UNIVALE.  
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A admissão do pessoal docente segue os ordenamentos institucionais da FPF 

e da categoria, tomando por base a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).  

 

 

12.2 PERFIL DO CORPO DOCENTE DO CURSO  

 

O perfil do corpo docente (ver anexo I) do curso de Pedagogia consoante com 

a política docente da UNIVALE (perfil, qualificação, contratação e regime de trabalho) 

procura observar ainda a possibilidade de atuação dos docentes nas seguintes 

atividades acadêmicas, que envolvem, no seu conjunto, a orientação aos estudantes 

na obtenção das habilidades e competências previstas nas DCNs do curso. 

Para composição do corpo docente do Curso de Pedagogia da UNIVALE, além 

da titulação, é solicitado a experiência na Educação Básica, seja na docência ou 

gestão, de forma que o docente possa correlacionar exemplos concretos de sua práxis 

colaborando para a formação dos futuros profissionais e promovendo a articulação 

com as redes de ensino. O desenvolvimento das atividades docentes é compatível 

com a formação acadêmica e a experiência profissional. A carga-horária de todos os 

docentes é adequada ao cumprimento de todas as atividades acadêmicas, prevendo 

especificamente alocação de tempo para atividades de orientação didática; 

participação em reuniões administrativas e acadêmicas; planejamento e 

desenvolvimento das unidades de estudo; supervisão de estágio; projetos de 

pesquisa, extensão e ensino, e; exercício de funções administrativas previstas no 

PPC.  

 

12.3 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO 

 

A Política de Capacitação e Qualificação Docente da UNIVALE tem por objetivo 

desenvolver e manter a qualidade dos docentes que atuam na Universidade e está 

estruturada em: ajudar à qualificação e titulação de docentes; apoio à participação em 

eventos científicos, em Pesquisa/Iniciação Científica e Extensão e cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação. 



136 

 

A política de capacitação/aperfeiçoamento docente da UNIVALE visa agregar 

o domínio do conhecimento científico específico de sua área e as competências 

pedagógicas necessárias ao exercício da docência. 

Para tanto, existe a preocupação no sentido da intensificação dos programas 

de capacitação docente já existentes, com vistas ao melhor desempenho pedagógico 

dos professores, principalmente daqueles em estágio probatório. Esse programa 

prevê a realização de encontros e o estabelecimento de formas de diálogo com as 

áreas didáticas, no sentido de tentar superar a antiga dicotomia entre formação 

técnica e formação pedagógica.  

A UNIVALE estimula a qualificação acadêmica por meio de: 

I. Critérios de admissão objetivos que priorizem a titulação, a experiência 

docente e a disponibilidade; 

II. Plano de apoio à capacitação docente (cursos de Pós-graduação stricto 

sensu);  

III. Apoio à participação docente em cursos e estágios na área de atuação; 

IV. Apoio à participação docente em eventos técnico-científicos. 

Apoiada nessa política, com o credenciamento da Instituição para oferta de 

cursos em EaD em 2017, a Univale ofereceu  um curso de pós-graduação em 

“Docência do Ensino Superior”, com uma turma composta exclusivamente por 

docentes da Universidade, visando melhorar a qualidade de ensino em sala de aula. 

Inicialmente foi ofertada uma turma com 50 vagas distribuídas entre os cursos de 

graduação (conforme cálculo proporcional por curso, de acordo com o número de 

professores de cada corpo docente). A proposta da Instituição é a de ofertar 

continuamente essa Pós para os docentes, até que todos os professores da Univale 

tenham sido contemplados com a realização do curso. 

 

12.4 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE NAS ATIVIDADES DO CURSO 

 

Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes com as necessidades 

do Curso de Pedagogia e considerando as diversas origens formativas, a UNIVALE, 

a cada semestre, orienta os novos docentes nos seguintes aspectos: 

I. Quanto à UNIVALE: 
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a. Missão, Visão e Valores; 

b. Objetivos institucionais e o contexto regional; e,  

c. Políticas institucionais constantes no PDI/PPI e suas aplicações 

no curso. 

II. Quanto ao Curso: 

a. Objetivos do curso; 

b. Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e 

específicas do egresso; 

c. Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os 

objetivos do curso; 

d. Plano de ensino e plano de aula; 

e. Metodologia de ensino associada aos objetivos de sua disciplina; 

f. Metodologia de Avaliação; 

g. Atuação do NDE e do colegiado. 

 

12.4.1 Da Operacionalização das Atividades de Qualificação 

 

Os aspectos da organização pedagógica são tratados, a princípio pela 

Assessoria de Graduação, a qual compete implementar a política de ensino superior 

da instituição e pelo setor de Gestão Pedagógica, que tem o objetivo de oferecer 

assistência acadêmica, implementar política de formação e qualificação aos docentes. 

Os docentes recebem apoio didático-pedagógico do Setor de Gestão 

Pedagógica (GEPE), quer pela participação em programas regulares de capacitação 

docente, realizados com o acompanhamento da coordenação do curso, quer pelos 

seminários e oficinas pedagógicas.  

O GEPE oferece atendimento individual ou em grupo aos docentes em suas 

necessidades relacionadas com o desenvolvimento do fazer pedagógico, além de 

assessorar e orientar os coordenadores de curso de graduação no enfrentamento dos 

problemas didático-pedagógicos relacionados à atuação docente. 

Ao início de cada semestre é realizado palestras e oficinas a todos os 

professores, com temas voltados para questões metodológicas cotidianas de sala de 

aula, avaliação, entre outros. Em 2016 o GEPE realizou um ciclo de formação 

denominado “Encontros de Aprendizagem” para qualificação dos coordenadores de 
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curso e seus apoios, com a finalidade de ampliar os olhares do grupo sobre as 

articulações, desafios e possibilidades que se apresentam para os coordenadores de 

curso, considerando a educação como prática social.  

O GEPE e Assessoria de Graduação, já buscando práticas inovadoras, 

ofereceram em 2018, a primeira edição do Workshop Experience8. O evento teve 

como objetivo, oferecer oportunidades para a formação continuada, pois abordou 

temas variados a respeito da diversidade de metodologias no ensino superior.  Além 

da formação continuada, os professores também participaram da 2ª edição do Prêmio 

Inovação. Cada curso ofertado na instituição indicou um docente para receber o 

prêmio como reconhecimento de projetos inovadores realizados na Univale.  

Os aspectos conceituais e profissionais específicos do Curso de Pedagogia são 

tratados pela coordenação de curso e pelo NDE, que regularmente incentivam a 

formação profissional (estágios, cursos, eventos científicos, reciclagens, visitas 

institucionais) e a capacitação docente (programas de pós-graduação), realizando 

atividades de educação continuada (eventos científicos como simpósio e semanas 

acadêmicas e cursos de formação). Estes eventos e atividades promovem uma prática 

para a reflexão e a qualificação do processo de trabalho docente em parceria com o 

GEPE e o NEAD. 

No Curso de Pedagogia os/as docentes são atuantes nas participações em 

congressos, colóquios, simpósios e demais eventos formativos da área educacional 

no Brasil e exterior com apresentações de trabalhos e publicações. Ressalta-se a 

expressiva participação de estudantes em produções conjuntas com os professores 

do curso. 

O curso também incentiva a participação de professores e estudantes a 

participarem do Simpósio de Iniciação Científica com apresentação de trabalhos, 

proposituras de Simpósios Temáticos, sessões culturais e minicursos. 

 

 

  

                                                           
8 Conferir: http://univale.br/noticia/5876/Volta-as-aulas--professores-da-Univale-participam-do-
Workshop-Experience-e-Premio-Inovacao.aspx.  Acesso em: 22 ago. 2018. 
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13 ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

A Política de Atendimento aos Estudantes da Universidade Vale do Rio Doce –

UNIVALE, atende ao objetivo da avaliação institucional da educação superior definida 

pelo INEP/MEC, por contribuir para o aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais da instituição, por meio da valorização de sua missão, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação, da autonomia e da identidade institucional.  

A UNIVALE possui a característica peculiar, enquanto instituição comunitária 

preocupada com o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região, bem como 

com a atenção direcionada à qualidade dos serviços prestados à população e de modo 

especial ao acadêmico. Tem como missão promover a formação profissional e 

científica, a construção e difusão de conhecimentos, e colaborar para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua região de inserção, pautada na 

melhoria das condições de vida e na diversidade do ambiente e da cultura. 

Em relação à sua Política de Atendimento aos Discentes, a UNIVALE 

disponibiliza uma rede de serviços que são prestados à comunidade interna e externa, 

os quais estão vinculados aos cursos e/ou outras dependências administrativas 

regidas por regulamentos próprios que visam, sobretudo, reforçar seus valores e 

princípios institucionais como “a justiça, a ética fundamentada em pressupostos 

democráticos, a cidadania, a igualdade, a solidariedade humana e o caráter 

comunitário”.  

As metas propostas para a Política de Atendimento aos Discentes inclusas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIVALE, com vigência para o período de 

2014-2018, têm como objetivo contribuir para o fortalecimento das iniciativas já 

existentes na Universidade e desenvolver novas ações que propiciem o acesso, 

permanência e conclusão do curso pelo aluno na UNIVALE, podendo assim evitar os 

índices de evasão, bem como favorecer aos estudantes, familiares e comunidade com 

um acompanhamento socioeconômico, educacional e cultural para tornar mais 

qualitativa sua permanência na Universidade.  

Contribui, portanto, para o acesso ampliado à graduação; o estímulo à 

permanência do estudante; a qualidade do desempenho acadêmico; o 

desenvolvimento de condições de acesso à cultura, ao esporte e ao lazer; além de 
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buscar meios e soluções para facilitar a inclusão e a acessibilidade para estudantes 

com necessidades educacionais especiais. 

O conjunto de metas propostas para a Política de Atendimento aos Discentes 

foi relacionado conforme especificidades tratadas pelos domínios estabelecidos pelo 

MEC, sendo eles:  

•Apoio financeiro (bolsas);  

•Apoio pedagógico; 

•Estímulos à permanência (programas aprimoramento acadêmico, atendimento 

psicopedagógico);  

•Educação inclusiva; 

•Acompanhamento dos egressos.  

No Curso de Pedagogia foi criado um canal de diálogo para atendimento a 

estudantes com o “Dedo de Prosa”. Trata-se de um momento em que a coordenadora 

vai até às salas de aula em horário pré-aula, geralmente de 18h às 18h45, para se 

colocar à disposição da turma a partir de cronograma um previamente comunicado 

aos estudantes. A proposta, que já acontece desde 2017, visa uma maior proximidade 

com os/as estudantes. 

Os recursos digitais também são utilizados para garantir uma comunicação e 

um atendimento mais ágeis aos estudantes. Assim, um grupo de WhatsApp foi criado 

com a participação de representantes de turma, de forma a replicarem nos grupos 

informações pertinentes como abertura de editais do PIBIC, mudanças eventuais de 

horários e outros. 

O atendimento individual aos estudantes se configuram como momentos de 

acolhimento e escuta e muitas vezes se desdobram em encaminhamentos ao Espaço 

A3 – Apoio ao Aluno, o setor de atendimento psicopedagógico da instituição. 

 

13.1 APOIO FINANCEIRO (BOLSAS) 

 

A Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da UNIVALE, oferece 

condições especiais para estudantes com dificuldade financeira, permitindo-lhes o 

acesso ao Ensino Superior e a sua conclusão. Desta forma, oferece bolsas e 

financiamento estudantil através do Governo Federal e programas institucionais: 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); Programa Universidade para Todos 
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(PROUNI); Bolsas/Descontos para Membros do Mesmo Grupo Familiar9; Desconto 

Estímulo, para pagamento antecipado das mensalidades e Desconto de Egresso, 

como estímulo à formação continuada.  

 

13.2 APOIO PEDAGÓGICO  

 

Criado em 2008, o SAE foi instituído pela Portaria UNIVALE 018/2008, como 

parte integrante da Pró-reitoria de Graduação. Este setor é uma referência na 

assistência estudantil, comprometido com a integração acadêmica, científica e social 

do estudante, tendo como pressupostos a percepção da UNIVALE como um sistema 

articulado entre ensino, pesquisa, extensão e a intercomplementaridade entre os 

setores e serviços disponíveis ao aluno, contribuindo para a divulgação, consolidação 

da rede de serviços da UNIVALE e a forma de acesso pelos estudantes.  

Em 2018, este setor foi reformulado e passou a se chamar Espaço A3 – Apoio 

ao Aluno, que conta com um regulamento próprio aprovado pela Resolução CONSUNI 

048/2018.  

Para o desenvolvimento de seus serviços, o Espaço A3 dispõe de uma equipe 

composta por Assistentes Sociais, Psicopedagogo, e com o apoio de docentes da 

UNIVALE com formação em Psicologia e Pedagogia. O trabalho do Espaço A3 – Apoio 

ao Aluno é planejado, monitorado e avaliado sistematicamente em reuniões com os 

gestores da UNIVALE, bem como através de relatórios quantitativos e qualitativos, de 

forma consubstanciada, evidenciando os resultados do trabalho.  

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno tem por como objetivos prestar apoio aos 

discentes por meio de ações, serviços e programas, contemplando atividades de 

acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, 

nivelamento, intermediação, registro e acompanhamento de estágios, apoio 

psicopedagógico. 

 

13.3 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO ACADÊMICO (NIVELAMENTO) 

 

                                                           
9 Este programa beneficia discentes pertencentes ao mesmo grupo familiar matriculados em cursos de 
graduação na UNIVALE. A continuidade da bolsa/desconto está condicionada à permanência dos 
membros do grupo familiar na condição de matriculados. 
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 Considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e 

educacionais dos discentes, em especial dos ingressantes, a  UNIVALE disponibiliza 

o Programa de Aprimoramento Acadêmico (PAA). A proposta revista para o ano de 

2019 considera as experiências vivenciadas no Programa de Aprimoramento 

Acadêmico (PAA) da UNIVALE, implantado em 2007 pela Portaria UNIVALE nº. 

024/2007 e está pautado no ensino híbrido, com a interação de encontros presenciais 

e nas metodologias de Educação a Distância (EaD) via internet, visando ampliar as 

possibilidades de acesso do estudante que necessita de usufruir desse benefício 

oferecido pela instituição. São oferecidos três cursos: o curso “Sou Universitário, e 

agora?”, cujo objetivo é inserir o estudante na vida acadêmica com o apoio das 

tecnologias digitais; o curso de Matemática; e o curso de Língua Portuguesa.  

A identificação de estudantes que apresentem dificuldades de aprendizagens 

em algumas dessas áreas, sobretudo em Língua Portuguesa, são decorrentes da 

sensibilidade e observação atenta do corpo docente, que leva a situação até o NDE 

e/ou Colegiado durante as reuniões de Conselho de Classe. A professora responsável 

pelo Laboratório de Didática desenvolve atividades de leitura, escrita e interpretação 

de textos com estas/es estudantes, visando a melhoria do seu processo de 

aprendizagem. 

 

13.4 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

A Universidade é porta de entrada dos que desejam acesso ao conhecimento, 

é espaço de trânsito da diversidade. Considerando os estudantes com necessidades 

especiais que ingressam no processo seletivo em busca de uma profissão, torna-se 

necessário que a inclusão se faça a partir da experiência, da convivência e do 

reconhecimento das diferenças.  

A construção de um espaço inclusivo na educação superior e em qualquer nível 

se dá por meio da participação de pessoas com necessidades especiais em sala de 

aula e noutros espaços acadêmicos geradores de conhecimento e convivência.   

 Sobre o ingresso de alunos com necessidades educacionais especiais nos 

cursos superiores, Sekkel (2003) aponta a necessidade de um ambiente inclusivo 

fundado no compromisso com os valores humanos e articulado coletivamente com a 

participação efetiva dos docentes, os quais também precisam se sentir incluídos 
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mediante este novo desafio, que prescinde na reinvenção do fazer docente com 

práticas educacionais includentes 

Entende-se que, conforme a lei brasileira da inclusão, 13 146 de 2015 (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência), é no cotidiano da Universidade que se dá o encontro com 

as diferenças e, consequentemente, com as discussões acerca da inclusão e 

acessibilidade de estudantes com deficiência no ensino superior. 

A Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), incide sobre os diferentes níveis de ensino com a efetiva inserção de 

indicadores do MEC para avaliação das graduações, como ocorre com o ensino de 

libras e com a acessibilidade. 

Nesse contexto, a UNIVALE implanta o Programa de Educação Inclusiva, 

buscando alinhamento com as práticas e cultura da diversidade. O referido Programa, 

vinculado ao , busca por meio de suas ações implementar políticas voltadas à inclusão 

e à plena participação de seus estudantes com necessidades especiais em todos os 

aspectos da vida universitária.  

O Programa de Educação Inclusiva tem como objetivo ainda promover cada 

vez mais a inserção do tema INCLUSÃO nos espaços regulares de ensino, pesquisa 

e extensão universitária da UNIVALE. Entre os objetivos e ações destacam-se:  

I. Sensibilizar a comunidade acadêmica com a inserção da temática da 

inclusão; 

II. Discutir políticas e práticas de inclusão no Ensino Superior de modo a 

contribuir para a redução de barreiras na UNIVALE; 

III. Romper barreiras atitudinais para eliminação de preconceitos; 

IV. Buscar estratégias de ação conjunta, na redução de barreiras, com o 

corpo docente e os serviços disponíveis na Universidade; 

V. Propor eventos, oficinas de informação e discussão para estudantes, 

professores e funcionários administrativos; 

VI. Fazer levantamento de estudantes matriculados que se auto declaram 

com necessidades educacionais especiais e àqueles identificados pelo 

corpo docente. 

 

Afim de consolidar a Inclusão de alunos com necessidades especiais da 

UNIVALE, estudos, discussões e análises problematizadoras são realizados, em torno 

das ações includentes, visando atender tanto a formação do docente numa 
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perspectiva do educar na diversidade, bem como atender ao estudante com 

necessidade especial, em sua demanda específica. 

O serviço de educação inclusiva, do Espaço A3 – Apoio ao Aluno, o qual 

desempenha ações a fim de que o aluno com necessidades especiais seja 

acompanhando por meio do Plano de Desenvolvimento Individual para Alunos com 

Necessidade Especial (PID/NE), compreende que a inclusão de alunos no ensino 

superior, exigindo um novo olhar sobre o fazer docente, o que implica em ações 

interdisciplinares e contextualizadas, alinhadas a uma metodologia personalizada e 

com práticas inovadoras. 

O Plano Individual de Desenvolvimento para alunos com necessidades 

especiais - PID/NE, se constitui num instrumento utilizado para adaptar e adequar as 

práticas pedagógicas e o currículo educacional às necessidades dos alunos com 

necessidades especiais, sendo amparado pela legislação (Lei das diretrizes e bases 

da educação-Lei 9394/96). 

A inclusão, na universidade, em sentido mais amplo, precisa ser compreendida 

como um processo por meio do qual todos os acadêmicos apreendem e participam. 

Nela, pretende-se dar segmento às construções de cidadania, servindo como modelo 

social e criando culturas que celebrem a diversidade de modo inclusivo, livres de 

discriminação e preconceito. 

 

13.5 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

Vivemos em uma sociedade globalizada em que é premente a demanda por 

profissionais cada vez mais capacitados e em constante atualização. A UNIVALE, 

atenta a essa exigência, oferece aos seus egressos uma política direcionada à 

Educação Continuada, propiciando-lhes atividades de ensino, pesquisa/iniciação 

científica, extensão e pós-graduação, centradas na formação humanística, com visão 

global do meio social, político, econômico e cultural de onde está inserido.  

Para a UNIVALE, o egresso representa uma grande fonte de informação, daí, 

a busca constante pelo estreitamento de laços, no sentido de aproximar, de forma 

efetiva, seu egresso e a Comunidade Acadêmica e vice-versa.  

A Política de Acompanhamento dos Egressos da UNIVALE tem como objetivos:  
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I. Promover uma maior interação social, profissional, cultural, bem como 

estreitar as relações entre os egressos da UNIVALE e a Instituição, visando à troca 

de experiências, ao aprimoramento profissional e ao crescimento pessoal;  

II. Fomentar a aproximação e o relacionamento da UNIVALE com os egressos, 

visando ao aperfeiçoamento das ações institucionais, incluindo atualizações dos 

Projetos Pedagógicos; 

III. Estimular e criar condições para a Educação Continuada;  

IV. Construir uma base de dados com informações que possibilitem manter 

comunicação permanente e estreito vínculo institucional com os egressos;  

V. Promover atualização acadêmica, oferecendo cursos, jornadas, seminários, 

fóruns, congressos, palestras direcionadas à complementação profissional do 

egresso; 

VI. Proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas;  

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, faz-se necessário o trabalho 

coeso e sistemático no acompanhamento da vida profissional dos egressos da 

Instituição. Dessa forma, a UNIVALE procura meios de melhoria da qualidade do 

ensino de Graduação e Pós-graduação, garantindo a Educação Continuada aos 

egressos, frente às necessidades do mercado de trabalho.  

O Curso de Pedagogia mantém contato com os egressos por meio das redes 

sociais e envio de e-mails, comunicando sobre oferta de formação continuada e 

convidando para participarem dos eventos do curso.  

Os seminários integradores têm sido oportunidades ricas para dar voz aos 

egressos que já enfrentam os desafios profissionais. Esta prática tem se mostrado 

exitosa no Curso de Pedagogia e garantido a satisfação das/os estudantes e a 

proximidade com os egressos. 
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14 INFRAESTRUTURA 

 

 

Para o desenvolvimento das atividades a UNIVALE conta com diferentes 

ambientes: espaços específicos de apoio técnico administrativo; espaços 

compartilhados pela comunidade acadêmica; espaços para atividades docentes 

(salas de aula; laboratórios); espaços destinados ao atendimento à comunidade.  

O curso conta com os seguintes espaços: 

 

 

14.1 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

 

A Coordenação conta com espaço reservado como gabinete individual, 

climatizado, equipado com computador conectado à internet banda larga (link 

dedicado à UNIVALE), telefone e mobiliário modulado. 

O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico 

administrativas, possuindo equipamentos adequados que atendem às necessidades 

institucionais. Também permite o atendimento de indivíduos ou grupos com 

privacidade. 

O ambiente possui espaço de recepção com secretária, computador com 

internet, telefone, quadros de aviso, copiadora, arquivos de aço, armários de aço. 

Também fazem parte do ambiente, a sala de reuniões, e sala de apoio à Coordenação.  

Há dois sanitários (feminino/masculino) de ótimo acabamento, em boas 

condições de uso. Todos os espaços acima relacionados atendem aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessárias a atividade desenvolvida. A limpeza e manutenção dos ambientes ficam 

por conta do Departamento de Campi – DEC que são realizadas diariamente.  
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14.2 SALA COLETIVA DE PROFESSORES 

 

           A UNIVALE conta com salas apropriadas para professores e para os membros 

do NDE, que viabilizam o trabalho docente. As salas são climatizadas, equipadas com 

computadores conectados à internet banda larga (link dedicado à UNIVALE), telefone, 

mobiliário, quadros de aviso e sanitários, atendendo aos requisitos de dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias à 

atividade desenvolvida. Conta, ainda, com apoio técnico-administrativo, tais como, os 

serviços de secretária, pessoal da limpeza e manutenção dos ambientes pelo 

Departamento de Campi – DEC e espaço para a guarda de equipamentos e materiais. 

 

14.3 SALAS DE AULA 

 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, 

apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de 

tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem 

desenvolvidas. Possui flexibilidade relacionada às configurações espaciais, que 

permitem a formação de grupos, círculos, meia lua, oportunizando distintas situações 

de ensino-aprendizagem. A Universidade conta ainda com uma sala para aplicação 

de Metodologias Ativas, com mobiliário adequado e equipamentos como, lousa digital, 

Datashow, torres de energia, possuindo assim, outros recursos cuja utilização é 

comprovadamente exitosa. 

As salas de aula dos campi I e II são climatizadas, mobiliadas com carteiras, 

mesa para os professores, quadro branco e tela de projeção.  

De acordo com a demanda, há ainda salas localizadas em blocos individuais 

que contam com ventilação artificial e quadros tradicionais. Como recursos 

pedagógicos, as salas de aulas permitem o acesso à internet wireless e uso de 

projetores multimídia, além de atenderem aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias à atividade 

desenvolvida.  
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14.4 AMBIENTES ACADÊMICOS COMPARTILHADOS 

 

A UNIVALE conta com auditórios, Templo Ecumênico, salas de reuniões, o 

UNICENTRO, Centro Esportivo Universitário (CEU), cantinas terceirizadas, os 

estúdios de televisão e rádio (TV UNIVALE), serviço de reprografia, Banco 24 horas, 

além dos serviços de vigilância que cobrem todas as dependências, a área de 

circulação e estacionamento. 

Os ambientes são climatizados e oferecem condições de acesso para pessoas 

com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). A 

UNIVALE conta ainda com os serviços de linhas de ônibus coletivos (empresa 

privada) com pontos de ônibus dentro do campus, assegurando o transporte à 

comunidade acadêmica. 

 

14.5 RECURSOS DISPONÍVEIS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA 

 

O Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação - DISGI é o 

departamento responsável em manter e gerenciar a utilização dos laboratórios de 

informática da UNIVALE. Possuem dois laboratórios no Campus I e oito laboratórios 

no Campus II. Os laboratórios atendem à comunidade acadêmica na disponibilização 

de uma estrutura adequada para ministrar aulas onde o computador é o principal 

recurso didático; realizar pesquisas acadêmicas e desenvolver trabalhos. O horário 

de atendimento é de 07:00 às 12:20 e 18:45 as 22:20, aos sábados de 09:30 às 13:00. 

Os serviços prestados pelo setor à comunidade acadêmica são: 

 Reserva de laboratórios por semestre ou para aulas; 

 Cadastro dos usuários nos servidores para controle de acesso, garantindo uma 

maior segurança na rede; 

 Conexão com internet em todos os computadores dos laboratórios; 

 Rede wireless que abrange os campi; 

Os laboratórios são ambientes climatizados que acomodam dois estudantes 

por computador, com mobiliário adequado e são divididos da seguinte forma:  
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                       Tabela 4 – Laboratório do Campus I – Campus Armando Vieira 

Laboratório Computadores 
Número de 

Estudantes 

Lab X 31 60 

Lab XI 31 60 

 

Tabela 5 – Laboratório do Campus II – Campus Antônio Rodrigues Coelho 

Laboratório Computadores 
Número de 

Estudantes 

Lab I 21 40 

Lab II 21 40 

Lab III 21 40 

Lab V 21 40 

Lab VI 26 50 

Lab VII 26 50 

Lab. VIII 21 40 

LRC 22 44 

 

A política de atualização é definida no PDI (2014/2018) de acordo com o 

orçamento aprovado. O link de internet da instituição é de 200 Mbits e gerenciado pelo 

DISGI. 

 

14.6 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

o Curso de Pedagogia são disponibilizados os seguintes laboratórios didáticos 

especializados: Brinquedoteca e Laboratório de Didática. Estes laboratórios 

específicos do curso e possibilitam a formação do estudante em práticas 

interdisciplinares, na inter-relação teoria/prática, e ainda são utilizados para 

atendimento ao público externo e oficinas pedagógicas realizadas para profissionais 

da rede de ensino da cidade e região.  
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14.6.1 Brinquedoteca 

 

O Projeto da Brinquedoteca da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE foi 

elaborado em outubro de 2001, período em que a Universidade reestruturava a sua 

política, implantava as faculdades e discutia no interior dos cursos de graduação sobre 

a formação dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação 

Infantil. 

Ao se discutir sobre os laboratórios necessários para os cursos de formação de 

professores, a Brinquedoteca foi um dos espaços contemplados no projeto político 

pedagógico do Curso Normal Superior, que nasceu sob a égide de oferecer aos 

estudantes e professores dos Anos Iniciais e Educação Infantil um espaço privilegiado 

para se trabalhar com a criança de 0 a 10 anos de idade; compreender o brincar e o 

desenvolvimento infantil; e disponibilizar acervos e empréstimos de livros de literatura 

infantil. 

A concepção da língua falada e escrita como sistema de representação e a 

intenção comunicativa expressam na linguagem oral – escutar, responder, reconhecer 

e integrar a fala da criança num contexto pedagógico – fazem da Brinquedoteca um 

espaço educativo privilegiado e diferenciado para o trabalho com Educação Infantil.   

Incorporada ao Curso de Pedagogia, a Brinquedoteca constitui, para além do 

ensino, espaço de discussão de extensão e pesquisa, considerando a necessidade 

de articulação entre a teoria e a prática nos cursos de formação de professores; no 

entendimento sobre o brincar como um direito da criança; na possibilidade de se 

utilizar esse espaço para a pesquisa e extensão, prestando serviços à comunidade; 

auxiliando e enriquecendo as discussões e as temáticas sobre a criança e a própria 

docência.  

A Brinquedoteca foi definida como um local de ensino, aprendizagem e 

pesquisa permanente. Lugar de produção de conhecimentos e de relação com as 

outras pessoas e com outros objetos. É um espaço de produção cultural e que possui 

em sua gênese a relação com a arte, com a literatura, com a valorização da 

criatividade. 

A Brinquedoteca articula as dimensões pedagógicas, possibilitando que os 

professores, pedagogos, psicólogos e demais profissionais, possam trabalhar com as 

necessidades psicopedagógicas da criança. Possui também a dimensão cultural, pois 

possibilita produzir uma forma especial de cultura. Além disso é um espaço social, ao 
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permitir que as crianças de qualquer nível econômico possam ter acesso a uma 

variedade de brinquedos e jogos, independente de seu custo para aquisição. Trata-se 

também de um espaço com dimensão comunitária, permitindo que as crianças 

respeitem as regras. Ao estimular a troca de informações, reforça o sentimento de 

cooperação e compreensão através do grupo de brincadeiras que se constrói no 

ambiente da brinquedoteca. 

Como objetivos da Brinquedoteca estão: 

 

 Estimular o desenvolvimento da criança  

 Valorizar o brinquedo e as atividades lúdicas e criativas  

 Possibilitar o acesso à variedade de brinquedos  

 Criar espaços de convivência  

 Desvincular o valor lúdico do brinquedo do seu valor monetário 

 Funcionar como laboratório do Curso de Pedagogia 

 Atender as escolas da rede pública e privada da nossa região  

 Desenvolver projetos junto à comunidade local, com a participação dos 

estudantes do Curso. 

 

14.6.2 Laboratório de Didática - LAD 

 

O Laboratório de Didática da Universidade constitui-se de um espaço criado 

pelo Curso de Pedagogia em 2004 com o objetivo de atender as demandas do curso 

e das demais licenciaturas da UNIVALE.  Em sua proposição, expressa neste projeto 

pedagógico a missão de figurar como lugar de pesquisa, de produção de recursos 

didáticos e de acessibilidade metodológica que garantam o tratamento adequado aos 

conteúdos de cada área do conhecimento. 

  Por constituir-se em um espaço de uma Universidade que articula ensino, 

pesquisa e extensão, diferenciais a serem destacados, o LaD se reestrutura a partir 

de 2008 como os seguintes propósitos:  

 possibilitar o fortalecimento do curso no âmbito da universidade; 

 constituir-se em um espaço de formação dos professores da universidade para 

a atuação docente; 

 promover o diálogo entre a Universidade e os profissionais em exercício; 
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 ampliar a inserção do curso de Pedagogia na comunidade valadarense e na 

região;  

 ser um espaço de fomento das discussões sobre o Ensino Superior na região;  

 

O LaD oferece cursos à comunidade acadêmica e regional; apoia os eventos do 

curso de Pedagogia; organiza o Programa Roda de Saberes e as Oficinas Mão na 

Massa; e está atento às demandas apresentadas pela universidade e pela 

comunidade no campo da educação, buscando uma inserção efetiva do curso de 

Pedagogia nesses espaços.    

 Verificando a necessidade de nivelamento de estudantes, sobretudo em Língua 

Portuguesa, o Laboratório de Didática também tem promovido oficinas de leitura, 

escrita e interpretação de textos para as estudantes. 
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15 BIBLIOTECA 

  

O Sistema de Bibliotecas da UNIVALE divide-se em Biblioteca Setorial, 

localizada no Campus Armando Vieira – Campus I e Biblioteca Dr. Geraldo Vianna 

Cruz, situada no Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II. O Sistema de 

Bibliotecas da UNIVALE abriga um acervo de mais de 113.500 mil exemplares e 

realiza em média 37.500 mil empréstimos anuais. Está entre os maiores acervos do 

estado de Minas Gerais. 

Aberta ao público, a biblioteca permite o empréstimo domiciliar aos usuários 

vinculados à Universidade; alunos, professores e funcionários. À comunidade externa 

a biblioteca é disponibilizada para consultas e estudos. 

 

 

15.1 ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA 

 

O espaço físico da Biblioteca está distribuído em várias seções diferenciadas: 

guarda-volumes, setor de empréstimos/devoluções, acervo geral, hemeroteca 

(periódicos), obras de referência, multimídias, banco de trabalhos acadêmicos: 

Trabalho de Conclusão de Curso-TCC’s, dissertações e teses, salas de estudo em 

grupo, cabines de estudo individual, ala de computadores com acesso à internet e 

rede wi-fi em todo o ambiente da biblioteca, ala de consultas, salas de processamento 

técnico e instalações sanitárias acessíveis.  

A área total construída no campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² destinado 

ao acervo e 89,92m² destinado aos usuários, com capacidade para 49 lugares. No 

campus II, a área total construída é de 1.446,06 m², sendo 331,36m² destinado ao 

acervo e 403,67 m² destinado aos usuários, com capacidade para 220 lugares. 

A biblioteca possui espaços integrados para atendimento ao público. O amplo 

acesso destinado ao acervo bibliográfico e áreas administrativas aprimora os serviços 

oferecidos, a acessibilidade, a visibilidade e a circulação. As instalações das 

bibliotecas são adaptadas para portadores de necessidades especiais, incluindo 

corredores entre estantes, vagas demarcadas em estacionamento, rampa externa de 

acesso, sanitários e entrada/saída individualizada.   
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15.2 ACESSIBILIDADE DOS SERVIÇOS  

 

As Bibliotecas da UNIVALE utilizam o Pergamum - Sistema Integrado de 

Bibliotecas, que tem como função automatizar e gerenciar as atividades de: aquisição, 

catalogação, circulação de materiais, usuários, consultas, relatórios, serviços on-line, 

etc., permitindo também o intercâmbio de registros bibliográficos e o 

compartilhamento de produtos e serviços. Possibilita aos usuários o acesso on-line 

aos serviços da biblioteca na consulta ao catálogo, renovação de empréstimos e 

verificação de reservas. Todos os serviços oferecidos também são acessíveis por 

dispositivos móveis. 

A Rede Pergamum oferece ainda a Indexação Compartilhada de Artigos de 

Periódicos (ICAP), que tem como objetivo compartilhar as publicações editadas pelas 

instituições que fazem parte da Rede. Atualmente está com mais de 39.500 artigos, 

sendo aproximadamente 25.600 artigos on-line. 

A biblioteca participa da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia 

(ReBAP) que é coordenada nacionalmente pelo Serviço de Biblioteca e 

Documentação do Instituto de Psicologia da USP (SBD/IPUSP) com o apoio do 

Conselho Federal de Psicologia. A ReBAP tem missão de contribuir para o 

desenvolvimento da Psicologia no Brasil por meio da promoção do uso da informação 

técnico-científica em Psicologia no sentido de garantir a construção e manutenção de 

fontes de informação essenciais ao ensino, pesquisa e práticas psicológicas.  

Os processos de catalogação realizados pelas bibliotecas obedecem às 

normas internacionais de padronização de registros bibliográficos. Utiliza-se a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD), o Código de Catalogação Anglo-Americano 

(AACR2) e MARC21, sendo suas autoridades controladas por cabeçalhos oficiais da 

Biblioteca Nacional.  

A Instituição possui estrutura tecnológica adequada para suporte ao sistema de 

gestão e demais recursos tecnológicos adotados. O setor de empréstimos/devoluções 

possui computadores conectados em rede destinados ao atendimento ao usuário. A 

biblioteca também possui no setor administrativo diversos computadores destinados 

aos serviços de processamento técnico, restauração de materiais impressos, apoio e 

chefia.   
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No salão da biblioteca são disponibilizados computadores com acesso livre à 

internet e software (leitor de tela) para inclusão digital de pessoas com deficiência 

visual e cobertura de rede wi-fi de acesso livre para o uso de dispositivos móveis. A 

Biblioteca conta com o apoio dos profissionais do Departamento de Informática, de 

Sistemas e Gestão de Informação os quais dão suporte aos sistemas utilizados pela 

Biblioteca.  

A página da biblioteca localizada no Portal UNIVALE oferece as seguintes 

informações e serviços: Horário de funcionamento, Normas de utilização, Manual para 

elaboração de trabalhos acadêmicos, Orientação para entrega de trabalhos 

acadêmicos, Fontes de informação disponibilizadas pela biblioteca, Trabalhos de 

Conclusão de Curso, Portal CAPES, Periódicos eletrônicos, Acesso ao catálogo, 

dentre outras.  

Na página são listados por curso os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) 

que foram autorizados pelos discentes/autores a serem disponibilizados no catálogo 

da biblioteca para fins de consulta, impressão ou download via internet.  

Também se encontra o Manual Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da 

UNIVALE que fornece subsídios para a elaboração de trabalhos técnico-científicos 

com o objetivo de promover a uniformização na apresentação dos trabalhos 

acadêmicos da Universidade. Este manual é embasado nas NBR’s elaboradas no 

Comitê Brasileiro de Informação e Documentação (ABNT/CB-014) que especifica 

princípios gerais à apresentação e elaboração de documentos de caráter técnico-

científicos.  

 

15.3 ACERVO DA BIBLIOTECA  

 

O Sistema de Bibliotecas da UNIVALE abriga um acervo de mais de 113.500 

mil exemplares, devidamente tombados e informatizados. 

As bibliotecas da UNIVALE dispõem de um acervo constituído de materiais em 

diversos formatos tais como: livros, periódicos, obras de referência, CD’s e DVD’s. 

Esses materiais abrangem os vários campos do conhecimento, com concentração nas 

áreas dos cursos ministrados na Universidade.  

A política de formação do acervo e desenvolvimento de coleções volta-se para 

o desenvolvimento de coleções bibliográficas atualizadas e adequadas aos currículos 
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dos Cursos de graduação: Presencial, Híbrido e EaD, Pós-graduação e Mestrado da 

Instituição, aos projetos de pesquisa e às atividades de extensão. Para isso as 

Bibliotecas da UNIVALE reúnem em seu acervo diferentes tipos de materiais 

bibliográficos e audiovisuais. 

A biblioteca possui assinatura da Biblioteca Virtual Universitária Pearson, que 

integra prestigiadas editoras do selo editorial Pearson Education, e mais de 20 

editoras parceiras. A Biblioteca Virtual disponibiliza acesso a um acervo digital com 

mais de 7.100 títulos em mais de 40 áreas de conhecimento. É uma plataforma 

dinâmica com atualização periódica de títulos. Além da leitura digital dos livros, a 

plataforma disponibiliza aos usuários o acesso em smartphones e tablets e permite a 

integração com softwares para a inclusão digital para pessoas com deficiência visual. 

O acervo virtual possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e 

ambos estão registrados em nome da IES. 

Convênio com o Portal de Periódicos da CAPES atualmente com mais de 120 

bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento e, disponibilizado na 

página da Biblioteca em formato hiperlink mais de 300 periódicos eletrônicos de 

acesso livre, distribuídos para os cursos ofertados pela UNIVALE. 

 

15.3.1 Finalidade da Política de Aquisição 

 

 Conforme PDI institucional, a finalidade da Política de Aquisição é:  

 Adequar os títulos e exemplares constantes nas bibliografias básica e 

complementar dos Planos de Ensino dos Cursos de Graduação da UNIVALE, 

conforme recomendação dos Instrumentos de Avaliação de Cursos de 

Graduação expedidos pelo INEP/MEC; 

 Adquirir obras para formação de acervo, visando ao apoio informacional às 

atividades de Ensino, Pesquisa/Iniciação Científica, Extensão; 

A formação do acervo das bibliotecas, a aquisição de materiais e a atualização 

bibliográfica estão orientadas para:  

 Dar apoio e suporte bibliográfico aos programas de ensino, pesquisa e 

extensão;  
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 Atender a demanda da comunidade interna (alunos, professores e 

funcionários);  

 Fornecer materiais bibliográficos que elevem o nível e atualizem o 

conhecimento geral e específico de seus congregados;  

 Resguardar materiais importantes que resgatem a história da Instituição, 

incluindo os seus documentos oficiais e suas próprias publicações.  

 

 

15.4 ATUALIZAÇÃO DO ACERVO E PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

A atualização do acervo passa por um programa de aquisição permanente por 

meio de compras e doações. Anualmente são realizados investimentos financeiros 

para atendimento e adequação à demanda bibliográfica e de infraestrutura.  

A aquisição de material bibliográfico é realizada mediante as solicitações dos 

docentes, atestando que a bibliografia é adequada em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos descritos no PPC, visando a atualização e considerando 

a natureza das unidades curriculares. A solicitação é referendada por relatório de 

adequação, assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia 

da unidade curricular, entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de 

exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.  

Após ser referendada pelo NDE, o processo de aquisição/atualização é iniciado 

com os coordenadores de curso encaminhando as solicitações à Biblioteca Central, 

que ao receber os pedidos faz a busca no acervo a fim de verificar a existência ou não 

da obra, bem como a sua quantidade. Caso seja necessária a aquisição a biblioteca 

realiza os orçamentos e encaminha o pedido para a Diretoria Executiva/Setor de 

Compras que realiza os orçamentos finais e efetiva a compra. A solicitação de compra 

é atendida desde que seja fundamentada a sua necessidade e que esteja disponível 

no mercado.  

A aquisição/disponibilização de obras na Biblioteca Virtual é realizada pelas 

editoras sendo de responsabilidade das mesmas junto à Biblioteca Virtual Pearson a 

disponibilização de novas obras ao acervo. A atualização do acervo da Biblioteca 

Virtual Pearson é periódica.  
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A biblioteca adota procedimentos de contingência para acesso ao acervo físico 

e virtual indicando procedimentos para orientar as ações durante eventos indesejados.  

Para as bibliografias impressas (acervo físico): 

 Disponibilização de um exemplar como consulta local;  

 Verificação sistemática do número de reservas: com o objetivo de identificar a 

demanda de uso e a necessidade de ampliação da quantidade de títulos em 

meio físico são realizadas verificações sistemáticas do número de reservas que 

possibilitará a indicação da necessidade de aquisição de mais exemplares; 

 Reserva de títulos mais demandados ou esgotados nas estantes através do 

Sistema Pergamum: quando um título se encontra esgotado na estante o aluno 

realiza a reserva pelo sistema Pergamum através dos computadores 

disponibilizados no setor ou por meio de dispositivos móveis através da rede 

wi-fi da biblioteca. O sistema identifica a demanda pelo título e impede que os 

alunos que estão com os livros renovem o empréstimo por novo prazo 

possibilitando desta forma o acesso igualitário à obra por todos os alunos;  

 Setor de restauração interno: a biblioteca possui o próprio setor de restauração 

de materiais impressos que possibilita a reposição de material danificado em 

tempo menor sem que o material deixe a biblioteca; 

 Queda de energia: a IES possui gerador de energia e no-break que mantém os 

servidores ligados sem incorrer em perda de dados;  

 Queda de internet e provedor: a IES possui link de redundância com 200Mbps 

que suporta satisfatoriamente os sistemas utilizados.  

Para as bibliografias virtuais (acervo virtual): 

O procedimento de contingência para o acervo virtual é realizado juntamente com a 

plataforma da Biblioteca Virtual Pearson: 

 Atualização do acervo: quando há atualização da edição de algum título a 

plataforma virtual mantem disponibilizado o título de edição anterior durante 60 

dias;   

 Retirada de títulos da plataforma: quando da retirada de títulos são enviados 

avisos/alertas para a IES/Biblioteca com 60 dias de antecedência para que a 

biblioteca possa informar às coordenações e a mesma tomar os devidos 

procedimentos para substituição do título por outro de mesmo valor 

bibliográfico sem prejuízo aos alunos;  
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 Acesso à internet: a biblioteca possui diversos computadores conectados em 

rede, disponibiliza rede wi-fi e possui pontos de rede caso os computadores 

não estejam disponíveis ou em caso de manutenção dos mesmos;  

 Queda de energia: a IES possui gerador de energia e no-break que mantém os 

servidores ligados sem incorrer em perda de dados;  

 Queda de sistemas de internet e provedor: a IES possui link de redundância 

com 200Mbps que suporta satisfatoriamente os sistemas e plataformas virtuais 

usadas pela biblioteca  

 

15.5 ACERVO DO CURSO  

 

Para o curso foram indicados para a bibliografia básica três títulos por unidade 

curricular devidamente tombados e informatizados considerando a atualização dos 

títulos e as obras clássicas da área disponibilizando também acervo virtual de livros 

para uso dos alunos. Para a bibliografia complementar cada unidade curricular conta 

com cinco títulos tombados e informatizados observando a atualização dos títulos e 

respeitando as obras clássicas da área. Também conta com acervo virtual de livros 

para uso dos alunos.  

A biblioteca possui convênio de acesso ao Portal de Periódicos da Capes com 

acesso a bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento e cursos 

oferecidos pela UNIVALE, periódicos impressos e listagem de periódicos 

especializados de acesso livre disponibilizada na página da biblioteca em formato 

hiperlink. 
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16 ACESSIBILIDADE  

 

A Instituição tem procurado observar os principais dispositivos legais e 

normativos produzidos em âmbito nacional e internacional que enfatizam a educação 

de qualidade para todos, como o exposto na Constituição Federal de 1988 (artigos 

205, 206, 208) que assegura o direito de todos à educação; a legislação relativa a 

Acessibilidade Arquitetônica  ABNT NBR 9050/04 e  10.098/2000; Decreto n° 

5.296/04; e demais legislações que asseguram o direito à educação inclusiva,  o 

acesso, permanência e conclusão do Ensino Superior às pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: Aviso 

Circular nº 277/96 que trata do ingresso ao ensino superior; Decreto nº 3.956/01 

(Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência);   legislações relativas à Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS (Lei nº 10.436/02 e Decreto nº 5.626/05) e ao Braille 

(Portaria nº 2.678/02); Decreto nº 7.234/10 – dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, que prevê o acesso, participação e aprendizagem 

de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; o Decreto nº 6.949/09 que Ratifica, como Emenda 

Constitucional, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 

2006), que assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis; 

o Decreto nº 7.611/11 que Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC, 2008); as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos – Parecer CNE/CP 8/2012; e a Lei 12.764/2012 que institui a  

Proteção dos Direitos da Pessoa com  Transtorno do Espectro Autista. 

Considerando os dispositivos legais, entende-se que se faz necessário ações 

em consonância com tais dispositivos e nesse sentido, a UNIVALE busca garantir o 

apoio aos estudantes com necessidades educacionais especiais que ingressam na 

Universidade e empreender práticas inclusivas e de acessibilidade.  

O Documento orientador (SECADI/SEsu-2013 e Decreto 5.296/04) considera 

acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
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informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse 

contexto, a UNIVALE encontra respaldo em diversas ações de promoção da 

acessibilidade (arquitetônica, comunicacional e atitudinal), e procedimentos   que 

atendem aos estudantes com deficiência:  

I. No ato da inscrição para o processo seletivo faz-se levantamento das 

eventuais necessidades especiais para realização das provas; 

II. No ato da matrícula – aplicação de questionário ao matriculando, no qual se 

incluem questões sobre a existência ou não de deficiências ou mobilidade 

reduzida que venham a exigir, no decorrer do curso, condições especiais de 

acessibilidade; 

III. No decorrer do curso – por meio do Espaço A3 – Apoio ao Aluno, o Serviço 

de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão Pedagógica, o estudante recebe 

orientação e apoio, conforme situação apresentada por ele ou identificada pelo 

corpo docente. 

Outras ações são implementadas buscando o atendimento normativo: 

- Acessibilidade arquitetônica:  o processo de adaptação das instalações da 

rede física tem sido uma constante no aprimoramento da redução de barreiras com 

as seguintes ações: construção de novos espaços levando-se em consideração as 

normas da ABNT, retirada de pequenos degraus, rebaixamento de calçadas, 

construção de rampa acessível, banheiros adaptados com circulação interna, reserva 

de vagas no estacionamento nas proximidades das unidades de serviço, instalação 

de softwares ledores de tela nas bibliotecas central e setorial. 

- LIBRAS: a “Língua Brasileira de Sinais” – LIBRAS, é ofertada como disciplina 

curricular obrigatória em todos os cursos de Licenciatura. Nos cursos de bacharelados 

a disciplina Libras consta na matriz curricular como optativa. Outro encaminhamento 

que a instituição é manter em seu quadro um técnico administrativo, intérprete de 

LIBRAS.  

- Apoio à educação inclusiva: objetiva apoiar o estudante com deficiência no seu 

ingresso na Universidade, em seu primeiro período inicial de estudos, visa a 

identificação/ superação de possíveis barreiras. São realizados, encontros com os 

estudantes, com a família a partir da demanda e/ou conforme a necessidade e reunião 

com os professores. Também é realizado o acompanhamento docente para a prática 
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inclusiva e acompanhamento do aluno com necessidade especial por meio do PID/NE, 

Plano Individual de Desenvolvimento para Alunos com Necessidades Especiais. 

- Formação Docente: os docentes contam com o apoio de uma assessoria 

pedagógica por meio do Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão 

Pedagógica para inclusão do estudante com deficiência nas situações do cotidiano 

acadêmico relacionadas ao fazer docente. Busca-se, a promoção regular de debates 

no meio acadêmico, nos eventos do calendário institucional e atividades acadêmicas 

de extensão, pesquisa (Colóquio de Educação Especial, Jornada de Educação 

Inclusiva, Simpósio de Pesquisa e Iniciação de Pesquisa). 
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17 ARTICULAÇÃO DA GRADUAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu na UNIVALE foi 

regulamentada em 18 de maio de 2004, pela Portaria UNIVALE 027/2004 e teve sua 

atualização pela Portaria UNIVALE 002/2005, de 07 de janeiro de 2005.  

Institucionalmente, os cursos de pós-graduação lato sensu atendem ao 

Regulamento Geral dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu na UNIVALE, aprovado 

em 17 de dezembro/2003, pela Resolução do CONSEPE nº 014/2003 e atualizado 

em 10 de outubro de 2008 pela Resolução do CONSEPE nº 033/2008 ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

Legalmente, atendem ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 

2007. 

Para gerenciar a oferta dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, a UNIVALE 

conta com o Setor de Pós-graduação Lato Sensu, vinculado à Assessoria de 

Extensão, criado em 26 de março de 2007, através do Ato Administrativo 05/2007 da 

PROACAD.  

Pensando na importância da formação continuada, o curso de Pedagogia, 

articulado com o Setor de Pós-graduação Lato Sensu, participa da Política de 

Extensão da UNIVALE, oferecendo, anualmente, propostas para o Programa de Pós-

Graduação Lato sensu. No sentido de atendimento a demanda regional já foram 

oferecidos cursos de Metodologia do Ensino Superior; Psicopedagogia; Educação 

Infantil; Gestão Educacional; Educação Inclusiva e Alfabetização e Letramento.  

Pesquisas realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) com as 

turmas concluintes, para levantamento de interesse de áreas para formação 

continuada, são analisadas pelo NDE e Colegiado do curso para avaliação e 

proposição de novos cursos de pós-graduação. Atualmente encontram-se em análise 

a proposta de oferta da pós em Pedagogia Empresarial, de forma interdisciplinar com 

o curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda e uma pós graduação em interface 

com o curso de Psicologia voltada para o atendimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais. 

As Pós-graduações vinculadas ao curso de Pedagogia demonstram o 

compromisso com a oferta da educação de qualidade nas formações continuadas de 
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professores. Atualmente em oferta encontra-se a Pós graduação em Docência do 

Ensino Superior e Psicopedagogia. 
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18 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Curso de Pedagogia da Univale possui tradição de 47 anos formando 

educadores de Governador Valadares e região prezando pela excelência do ensino. 

A qualidade, percebida e reafirmada pelos egressos nos mais diversos espaços 

educacionais da cidade e região, é fruto da integração do corpo docente formado por 

mestres e doutores, aliado às condições estruturais dos espaços acadêmicos do 

campi e laboratórios próprios em articulação com uma matriz pedagógica que valoriza 

outros espaços e tempos de formação. 

O entrelaçamento do território no projeto formativo configura-se como elemento 

inovador, ampliando as discussões sobre o contexto local e regional, buscando ler e 

interpretar a realidade política, econômica, social e cultural e seus elementos de 

pertencimento e identidade. A proposta, a partir dos conteúdos, das práticas, estágios 

e atividades complementares visa contribuir para a formação integral dos/as 

estudantes, futuros profissionais da Educação, desenvolvendo perfil crítico e reflexivo 

para intervir de forma a resolver problemas complexos do mundo contemporâneo. 

O projeto pedagógico do Curso de Pedagogia se apresenta sensível a essa 

realidade, buscando trabalhar a partir das demandas reais trazidas pelas/os 

estudantes, de forma a problematizar a prática em um movimento de ação-reflexão-

ação renovada. 

A perspectiva de formação 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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ANEXOS 

 

ANEXO I - FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E TITULAÇÃO DO CORPO 

DOCENTE  

 

NOME DO DOCENTE TITULAÇÃO 

Experiência 

Profissional 

 

Magistério 

Superior 

Não 

Acadêmica 

Regime 

de 

Trabalho 

Cristiane Mendes Netto Doutora 17 anos 4 anos Integral 

Edmárcius Carvalho Novaes Mestre 6 anos 0 Integral 

Eliene Nery Santana Enes Mestre 9 anos 4 anos Horista 

Elisângela Rodrigues Andrade 

Vieira Helal 
Especialista 10 anos 0 Horista  

Elizabete Aparecida de Carvalho Mestre 1 ano 30 anos Horista 

Flávia de Oliveira Coelho Mestre 17 anos 23 anos Horista 

Ivana Cristina Ferreira Santos Doutora 21 anos 0 Integral  

José Luiz Cazarotto Doutor 19 anos 10 anos Parcial  

Karla Nascimento de Almeida Mestre 
1 ano e 6 

meses 
6 anos Integral  

Maria Terezinha Bretas Vilarino Doutora 16 anos 30 anos Parcial 

Thiago Martins Santos Mestre 13 anos 01 ano Horista 

Valdicélio Martins dos Santos Mestre 8 anos 9 anos Parcial 
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Titulação Quantidade Percentual  
Regime 

Trabalho 
Quantidade Percentual  

Graduado 0 0  Horista 5 41,67% 

Especialista 1 8,33%  Parcial 3 25,00% 

Mestre 7 58,33%  Integral 4 33,33% 

Doutor 4 33,34%  Total do curso 12 100,00% 

Total do curso 12 100,00%     

       

 

 

EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 

DOCENTES 

Nº % 

Menos de 3 anos 02 16,66% 

3 ou mais anos 10 83,34% 

Número total de docentes 7 100,00% 

   

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA 
DOCENTES 

Nº % 

Menos de 3 anos 04 33,33% 

3 ou mais anos 08 66,67% 

Número total de docentes  100,00% 
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ANEXO II - FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS INTEGRANTES DO NDE 

Nº Nome Formação Acadêmica Experiência Acad. 
no En. Superior 

Gestão em Inst. 
de En. Superior 

Experiência Não 
Acadêmica 

1 Edmarcius Carvalho Novaes - Mestrado em Gestão Integrada de 

Território; 

- Especialista em Docência do Ensino 

Superior, Educação e Inclusão, 

Gênero e Diversidade na Escola, 

Direito Público e 

Gestão Pública; 

- Graduação em Direito; 

2012 até o momento - - 

2 Valdicélio Martins dos Santos - Mestre em Gestão Integrada de 

Território; 

- Especialista em Arte-Educação, 

Artes e em Artes Visuais; 

- Graduado em Pedagogia e Artes 

Visuais. 

2011 até o momento - 9 anos 

3 José Bispo Ferreira Filho - Mestre em Gestão Integrada de 

Território; 

2002 até o momento 10 anos  21 anos 



177 

 

- Especialista em Linguística 

Aplicada, Filosofia e Gestão Integrada 

de Patrimônio; 

- Graduado em Letras. 

4 Karla Nascimento de Almeida - Mestre em Gestão Integrada do 

Território; 

- Especialista em Gestão 

Educacional; 

- Graduada em Pedagogia; 

- Graduada em Comunicação Social – 

habilitação Jornalismo. 

1 anos e 06 meses 2017 até o momento 6 anos 

5 Elizabete Aparecida de Carvalho - Mestre em Educação e Docência; 

- Especialista em Língua Portuguesa, 

Gestão Educacional, Educação 

Especial e Inclusiva, Atendimento 

Educacional Especializado e 

Educação Inclusiva e em Educação 

em Tempo Integral; 

- Graduada em Letras. 

 

1 ano - 30 anos 

 


