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INTRODUÇÃO 

 A Reestruturação Curricular da Pedagogia, agora apresentada sumariamente, é 

fruto de um trabalho promovido pela Coordenação de curso de Pedagogia – novembro de 

2004 a maio de 2007 – congregando uma participação significativa dos professores da 

FACED e alunos do Curso de Pedagogia. Contou-se com o apoio expressivo da Direção da 

Faculdade de Educação, de seus Departamentos e do Diretório Acadêmico da Pedagogia.  

As reflexões aqui destacadas baseiam-se também em estudos que focalizaram o 

Curso de Pedagogia, o perfil do aluno desse Curso e a percepção de professores frente 

ao Currículo desenvolvido. Considerou-se também os debates regionais realizados entre 

coordenadores do Curso de Pedagogia da IFES Mineiras, os encontros nacionais de 

coordenadores de Pedagogia e ainda a Resolução do Conselho Nacional de Educação que 

instituiu as Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia, homologadas em maio/ 2006. 

 A reestruturação curricular desse curso de Pedagogia da UFJF baseia-se, pois nessa 

Resolução do CNE e considera tanto as discussões promovidas e realizadas no interior da 

FACED/UFJF, bem como aquelas promovidas e desenvolvidas pelas Instituições Públicas do 

Ensino Superior Brasileiras. No presente documento são apresentadas, informações sobre: 

1. Reestruturação Curricular da Pedagogia UFJF: uma síntese 

a. Informações iniciais 

b. Formação a ser desenvolvida  

c. Organização dos núcleos previstos  

d. Prática Escolar e Estágio supervisionado  

e. A Pesquisa no Curso de Pedagogia 

f. A Formação para a Docência  

g. Gestão Educacional 

h. Carga horária  e duração do curso 

2. Perfil do egresso 

3. Estruturação curricular 

4. Atividades Culturais e Outras Atividades Teórico-Práticas 

5. Flexibilização do horário 

6. Ementas e Programas - Atividades Acadêmicas Previstas 

7. Sobre questões transitórias 

8. Processo e Formas de Avaliação da Reestruturação Curricular 

9. Anexos  A  -  Desenho curricular  do Curso de Pedagogia 

     B  - Listagem das disciplinas e ementas 

      C -  Fluxo Curricular – disciplinas obrigatórias por período (novo currículo) 

      D -  Resolução CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006. Institui Diretrizes 
            Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia.  
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1. REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DA PEDAGOGIA UFJF: UMA SÍNTESE 

 

1.a INFORMAÇÕES INICIAIS 

Curriculo elaborado à luz das DCNs e das demandas e  possibilidades acadêmicas da FACED  

- Aprovado na Unidade e nas Instâncias Superiores da UFJF em 2007 –  

Implantação – 1º Semestre de 2008 

 

1. b. FORMAÇÃO A SER DESENVOLVIDA 

O Profissional, Licenciado em Pedagogia, poderá atuar em espaços escolares e não 

escolares. Embora  articuladas, serão destacadas as dimensões da Docência – Educação 

Infantil, Anos Iniciais e EJA; Gestão Educacional e Investigação Educacional como partes 

integrantes do processo de formação do pedagogo, a  partir de quatro eixos curriculares: 

fundamentos, gestão educacional, saberes escolares e eixo transversal. 

 

1. c. ORGANIZAÇÃO DOS NÚCLEOS PREVISTOS  

O Curso de Pedagogia contemplará três núcleos articulados entre si: núcleo de estudos 

básicos, núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos e núcleo de estudos 

integradores, conforme a indicação do Artigo 6º. da Resolução CNE/CP No. 1. de 15 de maio 

de 2006. Esses núcleos, no âmbito dessa proposta são articulados da seguinte forma: 

1) núcleo de estudos básicos – formado por disciplinas obrigatórias pertencentes aos 

quatro eixos curriculares. 

2) núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos – formado por atividades 

eletivas, a partir dos interesses temáticos específicos, considerando os eixos integradores, 

os focos de estudo e/ou as dimensões do processo de formação. Grupos de pesquisa e 

seminários temáticos serão oferecidos. 

3) núcleo de estudos integradores – as atividades ligadas à iniciação científica, serviço de 

tutoria, monitoria - seja ligada à prática docente, à gestão educacional, à pesquisa ou ao 

estágio curricular - poderão compor esse núcleo. Seminários temáticos serão também 

contemplados, além de atividades acadêmicas diversas realizadas por iniciativa discente. 

 

1. d. PRÁTICA ESCOLAR E ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A prática é trabalhada de forma, de acordo com o estabelecido pelas disciplinas cursadas 

de modo a favorecer o contato direto do cursista com o campo de trabalho futuro, 

possibilitando uma reflexão que  articule as dimensões do estudo teórico, da transposição 

didática, e a produção e difusão do conhecimento.  

Dada a importância conferida ao estágio, optou-se por criar uma coordenação de estágio – 

abrigando  o curso de Pedagogia e as demais Licenciaturas. As atividades de estágio serão 

realizadas em horário distinto do turno cursado pelo aluno. O estágio é entendido em seu 

caráter transdisciplinar e está organizado da seguinte forma: 

Estágio (I) - Prat Esc c/ estágio sup. em Edu Infantil I                                     60 horas 

Estágio (II): Prat. Esc  c/ est. sup.  Séries In Ens Fun.I                                  60 horas                                                                                                                                                                                                                                                                               

Estágio (III): Prat Esc. c/ est. Sup. em Alfabetização I                                  60 horas 

Estágio (IV): Prat. c/ est. Sup. em Gestão Escolar I                                        60 horas 

Estágio (V): Prat c/ est. sup. em EJA I                                                            60 horas 

Estágio VI (opc) – Prat. c/ est sup. espaços não escolares                      60 horas 

TOTAL de CARGA HORÁRIA MÍNIMA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO =       300 horas 

 

1. e. A PESQUISA NO CURSO DE PEDAGOGIA 

Serão oferecidas duas disciplinas obrigatórias de pesquisa educacional. Serão também 

ofertadas no currículo outras atividades acadêmicas na área de pesquisa, seguindo a área  
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temática de interesse, guardando relação com os diversos eixos. A inscrição em atividade 

prevista na matriz curricular envolvendo grupos de pesquisa temáticos (por eixo), bem 

como a participação efetiva em grupos orgânicos de pesquisa na FACED – como bolsista ou 

voluntário – são computados no processo de formação acadêmica e também no registro de 

créditos desse aluno. Entre o 7º. e 8º. períodos, espera-se que cada aluno construa um 

Trabalho de Conclusão de Curso, expressando os conhecimentos refletidos e criados 

nesse processo. 

 

1. f. A FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA 

Além de um conjunto das atividades no currículo, no eixo saberes escolares são 

destacadas disciplinas que focalizam aspectos teóricos e metodológicos dessa formação. 

Tais disciplinas focalizam os seguintes saberes: “Fundamentos teórico metodológicos do 

ensino de Geografia I”; Fund ...“História 1”; “ Fund....Português 1”;  “ Fund.... Alfabetização 

1”; “Fund. .... Matemática 1”; “Fund.... Ciências 1”, Fund...Artes 1”,; “Fund..... EJA 1”; “Fund.... 

Educação Infantil 1” . Além das clássicas disciplinas de “Fundamentos da Educação”, outras 

disciplinas, no eixo Transversal são obrigatórias nesse currículo, a saber : “Educação e 

diversidade Étnico-racial”; “Pesquisa”; “Práticas textuais”, “Educação e Diversidade”, 

“LIBRAS”, “Corporeidade e cultura de movimento”. 

 

1. g. GESTÃO EDUCACIONAL 

Compreendendo a docência como base desse processo, entende-se que é o conjunto 

curricular que propicia a formação para a gestão pedagógica e não apenas parte dele. No 

entanto, em caráter de delimitação, pode-se dizer que as disciplinas centralmente 

comprometidas com a gestão são: Trabalho e Educação; Avaliação e Medidas Educacionais; 

Currículo e Organização Pedagógica; Políticas Públicas Educacionais; Planejamento da 

Educação: sistema e unidades escolares; Gestão e Organização dos Sistemas Escolares;  

Políticas de Educação para a Infância; Educação Brasileira: legislação e sistema, entre 

outras disciplinas/atividades eletivas e ou opcionais.  

 

1. h. CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO 

“O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 horas de 

efetivo trabalho acadêmico”, conforme Art 7º da Resolução CNE/ CP Nº 1, de 15 de maio 

de 2006 que Institui as Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia. No atual currículo, 

prevê-se um total de 3220 horas. Tempo mínimo de integralização do curso: quatro anos.   

O aluno que não puder desenvolver o estágio da forma indicada – durante o seu curso – 

poderá fazê-lo ao seu final, quando concluídos os créditos, ou ainda, no meio do curso, 

adiando da mesma forma, pelo menos um período referente à sua conclusão.  

Os estudantes poderão computar créditos por intermédio de diversas atividades 

acadêmicas: disciplinas regulares, disciplinas especiais, programa de estudo orientado, 

atividades práticas, estágio supervisionado, entre outras. Ao final do curso o aluno reunirá 

condições de apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso, em que revelará o 

conhecimento construído nesse processo, a partir do conjunto de atividades propostas pelo 

currículo e da trajetória feita pelo aluno. 
 

2. PERFIL DO EGRESSO 

 Em consonância com os debates ocorridos sobre a Pedagogia, tendo como 

referência as Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia, entende-se que o 

Profissional, Licenciado em Pedagogia poderá atuar em espaços escolares e não escolares, 
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desenvolvendo, acompanhando, participando e propondo formas de gestão educacional a 

partir dos princípios da gestão democrática sempre observando, respeitando e valorizando 

a diversidade humana. Lidará, portanto com sujeitos concretos num contexto específico.  

  O pedagogo tem a função de atuar no sentido de prover as condições básicas para o 

desenvolvimento adequado das atividades educacionais no interior dos ambientes escolares 

e não escolares, buscando as condições de trabalho mais adequadas e necessárias ao bom 

desenvolvimento do processo educacional.  

  No âmbito da gestão educacional, cabe ao pedagogo a coordenação dos trabalhos 

desenvolvidos nos espaços educacionais. Este profissional deverá ser capaz não somente de 

orientar as instituições educacionais quanto às condições legais de seu funcionamento. Numa 

concepção de gestão democrática, cabe a esse profissional, estimular, propor e participar de 

processos que desencadeiem o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do trabalho educacional, 

incluindo atividades relacionadas ao planejamento, construção e avaliação de propostas 

pedagógicas referenciadas nos projetos políticos pedagógicos construídos coletivamente, 

tendo em vista a diversidade humana e cultural próprias ao campo educativo. 

  No que se refere à docência, o pedagogo tem sua atuação voltada para a Educação 

Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  A Alfabetização e a Educação de Jovens e 

Adultos também devem constituir um foco de sua atuação. Nesse contexto torna-se 

necessário um esforço de conjugação contínua entre a busca de um conhecimento profundo 

dos conteúdos básicos e das metodologias que tornam possível a transformação desses 

conteúdos em saberes escolares. 

Na interseção dos campos de atuação gestão educacional e docência, situa-se a 

dimensão da investigação dos processos educativos. Cabe também ao pedagogo, investigar 

questões educacionais, produzir e difundir o conhecimento construído.   

  Mesmo reconhecendo que o Curso de Pedagogia é um processo de formação inicial, 

defende-se a importância de que esses três campos sejam trabalhados no interior do curso 

visando uma atuação articulada entre gestão, docência e pesquisa de forma a retro-alimentar 

continuamente a praxis pedagógica, construída a partir dessa base.   

O profissional do curso de Pedagogia deverá ser capacitado para trabalhar: 

o em Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental, EJA e Gestão 

Escolar – lidando portanto com crianças, jovens e adultos e profissionais da 

educação, num trabalho cooperativo; 

o de forma interdisciplinar, primando pela postura investigativa que faz de 

cada desafio e problema encontrado, uma oportunidade, não só de descobrir 
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e decifrar o problema, mas um recurso para buscar, propor e realizar ações 

pertinentes aos objetivos educacionais traçados; 

o aprimorando sempre sua prática pedagógica baseada nos princípios de uma 

educação democrática e pública, defendendo e construindo possibilidades 

de garantir sempre mais o acesso irrestrito a essa educação para a 

diversidade humana; 

o buscando relações entre as micro ações cotidianas e as ações num nível 

macro interferindo nos projetos e políticas educacionais, visualizando as 

necessidades e possibilidades de uma educação para todos. 

 

3. ESTRUTURAÇÃO CURRICULAR   

Tendo em mente a historicidade dos sujeitos com os quais se trabalha em educação, 

busca-se, ao visualizar os acadêmicos, considerar também de forma concreta os alunos e 

outros profissionais da educação com os quais os futuros profissionais vão se relacionar.  

As diversas atividades acadêmicas curriculares são pensadas a partir dos focos 

específicos que se entrelaçam: a iniciação universitária, tendo em vista a chegada do aluno 

na universidade; a educação infantil – onde são focalizadas a história e as demandas 

específicas desse nível de ensino com o qual o aluno deverá trabalhar; os anos iniciais do 

ensino fundamental – conteúdos e metodologias próprias são aqui destacados, preparando o 

Pedagogo para seu trabalho futuro; a gestão educacional – reflexões sobre esse campo de 

atuação serão desenvolvidas qualificando a formação desse profissional. Em todo esse 

processo a dimensão da pesquisa deverá ser estimulada e desenvolvida. 

Em cada foco destacado, estudos, práticas, disciplinas, estágios e demais atividades 

serão desenvolvidos de forma a possibilitar a construção de uma sistematização acadêmica 

desse percurso, revelada através de um Trabalho de Conclusão de curso. 

A partir dos “focos” destacados - Iniciação Universitária; Educação Infantil; Ensino 

Fundamental; Gestão Educacional; Sistematização acadêmica – busca-se uma maior 

articulação entre uma abordagem geral e sua contextualização num tempo e espaço 

determinado, propiciando aproximações necessárias entre o conhecimento teórico e seu 

significado social. 

 A seguir, será apresentado o conjunto de disciplinas e/ou atividades que compõe o 

currículo da Pedagogia. As disciplinas serão apresentadas por eixo. Assim no núcleo básico 

elegeu-se as seguintes disciplinas obrigatórias: 

 

3.1. Eixo de Fundamentos: 

1. História da Educação; 2. Educação e diversidade Étnico-racial; 3. Filosofia da Educação; 

4. Sociologia da Educação ; 5. Antropologia e Educação; 6. Psicologia da Educação I ; 7. 

Psicologia da Educação II. 
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3.2. Eixo de Gestão Educacional: 

8. Trabalho e Educação; 9. Avaliação e Medidas Educacionais; 10. Currículo e Organização 

Pedagógica; 11. Políticas Públicas Educacionais; 12. Planejamento da Educação: sistema e 

unidades escolares; 13. Estatística aplicada à Educação; 14. Gestão e Organização dos 

Sistemas Escolares; 15. Políticas de Educação para a Infância; 16. Educação Brasileira: 

legislação e sistema. 

 

3.3. Eixo de Saberes Escolares: 

17. Fundamentos Teórico-Metodológicos em Alfabetização I; 18. Fundamentos Teórico-

Metodológicos em Português I; 19. Fundamentos Teórico-Metodológicos em Matemática I; 

20. Fundamentos Teórico-Metodológicos em Ciências I; 21. Fundamentos Teórico-

Metodológicos em Geografia I; 22. Fundamentos Teórico-Metodológicos em História I; 

23. Fundamentos Teórico-Metodológicos em Artes I ; 24. Fundamentos Teórico-

Metodológicos em Educação Infantil I; 25. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 

Educação Infantil II; 26. Fundamentos Teórico-Metodológicos em EJA I 

 

3.4. Eixo Transversal: 

27. Pesquisa I – Introdução à pesquisa educacional; 28. Educação on line: reflexões e 

práticas; 29. Educação e diversidade I; 30. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS); 31. 

Práticas Textuais I; 32. Pesquisa II – Elaboração de Projeto de Pesquisa; 33. Corporeidade 

e cultura de movimento; 34. Trabalho de Conclusão de Curso I; 35. Trabalho de Conclusão 

de Curso II. 

 

 Decorrente dessa base, disciplinas eletivas serão oferecidas de forma a contemplar 

a possibilidade de continuidade e aprofundamento a partir do interesse acadêmico. Nos 

diferentes eixos poderá ser visualizada a continuidade e aprofundamento do conjunto de 

disciplinas/atividades apresentadas.  

 Dentro do conjunto das disciplinas eletivas, o aluno escolherá no mínimo sete 

disciplinas. Em cada eixo deverão ser apresentadas por período pelo menos três disciplinas 

a serem definidas pelo eixo, ouvindo o interesse acadêmico de professores e alunos. 

 O conjunto de disciplinas opcionais extrapola as disciplinas aqui destacadas, pois 

não se extinguiu disciplinas opcionais antes já criadas. As novas disciplinas opcionais 

oferecidas nesse novo currículo constituirão, portanto um complemento das existentes. Os 

alunos deverão escolher cinco disciplinas opcionais, pertencentes ou não ao conjunto de 

disciplinas oferecidas pela FACED. Tais disciplinas poderão ser substituídas em parte por 

outras atividades acadêmicas previstas na configuração curricular. 

Seguindo os focos teóricos – Iniciação Universitária; Educação Infantil; Ensino 

Fundamental; Gestão Educacional; Sistematização acadêmica – busca-se uma maior 



 8 

articulação entre as disciplinas que por sua vez vão favorecer o conhecimento específico e 

transversal por ela proposto. As disciplinas e atividades acadêmicas propostas integrarão o 

currículo a partir dos quatro eixos articuladores: Fundamentos, Gestão Educacional, 

Saberes Escolares e Eixo Transversal. 

 

4. ATIVIDADES CULTURAIS E OUTRAS ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS 

Estão previstas 100 horas destinadas às “atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos” serão desenvolvidas “por 

meio da iniciação científica, da extensão e da monitoria” (Art. 7º. III). Poderão, portanto 

ser desenvolvidas atividades culturais e outras atividades teórico-práticas em consonância 

com os objetivos defendidos dentro dessa proposta.  

 

5. FLEXIBILIZAÇÃO DO HORÁRIO  

 A flexibilização curricular entendida como a possibilidade de aprofundamento ou 

ênfase em campos específicos, dentro do interesse acadêmico do aluno, permanece como 

uma possibilidade nesse currículo. Isso significa que além das disciplinas e atividades 

obrigatórias e eletivas, previstas para o curso, o aluno poderá desenvolver diferentes 

atividades que poderão computar créditos, tais como: participação em eventos acadêmicos 

e profissionais, iniciação à pesquisa, iniciação à extensão, iniciação à docência, treinamento 

profissional. O processo de flexibilização, embora já existente no atual currículo, prevê, na 

nova proposta, a ampliação de possibilidades oferecidas pela Faculdade de Educação. Nas 

diferentes atividades formativas propostas para o Curso de Pedagogia prevê-se também a 

possibilidade de desenvolver parte dela em modalidade on line, baseando-se também na 

legislação específica - Portaria nº.  2.253 de 18 de outubro de 2001. 

 

6. EMENTAS E PROGRAMAS - ATIVIDADES ACADÊMICAS PREVISTAS 

 A proposta do desenho curricular prevista para o Curso de Pedagogia da Faculdade 

de Educação, encontra-se no Anexo A. Uma listagem das disciplinas que foram definidas 

nesse processo, como obrigatórias e eletivas - também pode ser encontrada nesse 

documento (ANEXO B).  

Outros anexos são também aqui apresentados de forma a visualizar alguns aspectos 

específicos da proposta do novo currículo aprovado no interior da Faculdade de Educação: 

Anexo C  –   Fluxo Curricular –  disciplinas obrigatórias por período (novo currículo) e 
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Anexo D – RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006. Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

 

7. SOBRE QUESTÕES TRANSITÓRIAS 

Nesse processo, estão abertas as possibilidades de transição entre o currículo 

atual e o novo currículo de forma a possibilitar aos alunos que estejam no atual currículo 

possam nele permanecer até sua conclusão ou possam também migrar para o novo currículo 

respeitando sempre o interesse acadêmico universitário. 

 

8. PROCESSO E FORMAS DE AVALIAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR 

Defende-se a criação de uma comissão permanente de avaliação e implementação da 

proposta curricular de forma a fazer ajustes internos adequando a proposta às 

circunstâncias reais antes não consideradas.  

Numa postura propositiva, importa refletir, por exemplo, sobre o 

significado social dos conteúdos curriculares apresentados pelas 

instituições educacionais. Qual é o espaço, dentro deles destinado e/ou 

permitido, para reflexões, em torno dos próprios agentes sociais ali 

presentes, de maneira a tornarem-se eticamente responsáveis e 

comprometidos com o próprio crescimento pessoal e profissional? Não se 

trata de  ver o currículo como o responsável pelas,  ou a salvação das 

desconexões (...) destacadas, mas reconhecer  nele, um espaço ímpar para 

discutir as relações possíveis e  necessárias entre a Educação e a 

Sociedade, propiciando contínuas e profundas reflexões em torno, por 

exemplo, das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, sem contudo se 

tornar refém delas. O currículo, pois, não apresenta garantia alguma de que 

o profissional se apresentará com determinado perfil, mas, com certeza, 

pode contribuir para despertar – no futuro profissional – o desejo de criar 

alternativas; a habilidade de fazer diagnósticos, mas, principalmente, de 

enxergar perspectivas, apropriando-se  de uma linguagem das possibilidades 

(CALDERANO, 2004)1. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 CALDERANO, Maria da Assunção. Os Currículos e a Praxis Educacional: desafios e perspectivas em busca 

de inter-relações mais estreitas. VI Colóquio sobre Questões Curriculares – II Colóquio Luso-brasileiro 

sobre Questões Curriculares, Rio de Janeiro, 2004. 
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ANEXO A – PROPOSTA DE DESENHO CURRICULAR DA PEDAGOGIA – VERSÃO atualizada 

 
FUNDAMENTOS 

GESTÃO SABERES ESCOLARES 

TRANSVERSAL 

OBRIGATÓRIAS 
– Núcleo básico 

OBRIGATÓRIAS  – Núcleo básico OBRIGATÓRIAS  – Núcleo básico OBRIGATÓRIAS  – Núcleo básico 

1. História da 
Educação 

8. Trabalho e Educação 17. Fund. Teor. Met. em Alfabetização I 27. Pesquisa I – Introdução à pesquisa 
Educacional 

2. Educação e 
diversidade Étnico-
racial 

9. Avaliação e Medidas Educacionais 18. Fund. Teor. Met, em Português I 28. Educação on line: reflexões e práticas 

3. Filosofia da 
Educação 

10. Currículo e Organização Pedagógica 19. Fund. Teor. Met em Matemática I 29. Educação e Diversidade I 

4. Sociologia da 
Educação 

11. Políticas Públicas Educacionais 20. Fund. Teor. Met,. em Ciências I 30. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

5. Antropologia e 
Educação 

12. Planejamento da Educação: sistema e 
unidades escolares 

21. Fund. Teor. Met em Geografia I 31. Práticas Textuais I 

6. Psicologia da 
Educação I (Proc. 
de Ens. 
Aprendizagem) 

13. Estatística aplicada à Educação 22. Fund. Teor. Met, em História I 32. Pesquisa II – Elaboração de Projeto de 
Pesquisa  

7. Psicologia da 
Educação II (Proc. 
Ens e 
Aprendizagem II) 

14. Gestão e Organização dos Sistemas 
Escolares 

23. Fund. Teor. Met em Artes I 33. Corporeidade e cultura de movimento 

 15. Políticas de Educação para a Infância 24. Fund. Teor. Met. em Educação Infantil I 34. TCC I 

 16. Educação Brasileira: legislação e sistema 25. Fund. Teor. Met,. em Educação Infantil II 35. TCC II  

  26. Fund. Teor. Met. em EJA I  

    

7x4= 28x15= 420 9x4=36 x15= 540 
 

10x4=40 x15= 600 
 

9x4=36 x15= 540  
 

    

ELETIVAS 
(aprofundamento) 

ELETIVAS (aprofundamento) ELETIVAS (aprofundamento) ELETIVAS (aprofundamento) 

36.  Fundamentos 
da Educação: os 
caminhos da 
pesquisa 

41. Economia e Educação 46. Fund. Teor. Met, em Alfabetização II 58. Infância e adolescência na 
contemporaneidade 

37. Tópicos 
Especiais em 
educação e 
desigualdade 
social 

42. Cultura Organizacional da Escola 47. Fund. Teor. Met,  em Português II 59. Educação e Diversidade II 

38. Tópicos 
especiais: temas 
atuais em 
educação 

43. Movimentos Sociais e Educação 48. Fund. Teor. Met, em Matemática II 60. Sistema Braille Grau I de Leitura e Escrita 

39. Seminário em 
Fundamentos da 
Educação 

44. Seminário em Gestão 49. Fund. Teor. Met em Ciências II 61. A diversidade na mídia cinematográfica 

40. Grupo de 
Pesquisa em 
Fundamentos da 
Educação: 

45. Grupo de Pesquisa em Gestão 50. Fund. Teor. Met, em Geografia II 62. Abordagem sócio-histórica e deficiência 

  51. Fund. Teor. Met, em História II 63. Tópicos Especiais em Educação e 
Diversidade 

  52. Fund. Teor. Met, em Artes II 64. Práticas Textuais II 

  53. Ludicidade e Educação Infantil 65. As Tecnologias da Informação e da 
Comunicação em Educação 

  54. Fund. Teor. Met, em EJA II  66. Seminário em Temas Transversais 

  55. Seminário em Saberes Escolares e 
curriculo 

67. Grupo de Pesquisa em Temas 
Transversais 

  56. Grupo de Pesquisa em Saberes 
Escolares e curriculo 

 

  57.  Mídias, infância e escola  

    

OPCIONAIS 

OPCIONAIS OPCIONAIS OPCIONAIS 

68. Pedagogia 
além do espaço 
escolar 

71. Fundamentos Teóricos da Administração 
Escolar 

 75. Psicologia Social (Relações 
Interpessoais) 
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69. Psicanálise e 
Educação 

72. Liberalismo, neoliberalismo e educação.  76. Família e Educação 

70. Tópicos 
especiais: 
formação 
profissional do 
pedagogo e sua 
prática cotidiana 

73. Educação alternativa para grupos 
populares 

 77. Tópicos especiais em Educação 

 74. Tópicos especiais: experiências de 
pesquisa em gestão educacional 

  

    

 
 
 
 
Sobre o estágio curricular: 
 
 
 

Estágio obrigatório básico– Ar. 7º. II:  

78. Estágio Interdisciplinar (I): (Prática Escolar em Educação Infantil I)  60 

79. Estágio Interdisciplinar (II): séries iniciais – 3ª. E 4ª. Séries do Ens. Fundamental 60 

80. Estágio (III): Alfabetização 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

81. Estágio  (IV): Gestão escolar 60 

82. Estágio (V): EJA 60 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA  MÍNIMA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  300 horas 

Estágio complementar: aprofundamento em algumas das áreas anteriores ou Estágio opcional – 
Estágio VI  

 

83. Estágio (VI): Pedagogia e espaços não escolares 60 
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1. História da Educação 
Introduzir a reflexão sobre os momentos históricos da 
Educação brasileira, dos tempos coloniais ao 
contemporâneo, enfocando especialmente as políticas 
públicas que prevaleceram, bem como os debates 
educacionais dos quais tais políticas resultaram. 
 
2. Educação e Diversidade Étnico-racial 
Formação social brasileira e diversidade étnico-
cultural. Processos estruturantes e constituintes das 
relações étnicas no Brasil. Os impactos do preconceito 
e da discriminação. A educação e a questão racial. 
Políticas afirmativas. 
 
3. Filosofia da Educação 
1. Introdução à Filosofia da Educação: o que é 
Educação? O que é Filosofia? As relações entre 
Educação e Filosofia, Filosofia e Educação. 2. 
Principais concepções de Filosofia da Educação. 3. As 
teorias filosófico-pedagógicas que influenciam a 
educação brasileira. 4. A Filosofia da Educação, as 
questões atuais da sociedade brasileira e suas 
repercussões na educação. 

 
4. Sociologia da Educação 
Desenvolvimento da percepção das ciências sociais 
como abordagem da realidade. As principais 
perspectivas teóricas da Sociologia da Educação, 
suas formulações clássicas e seus desdobramentos 
contemporâneos. Análise de aspectos da realidade 
social brasileira, a partir de informações geradas pela 
reflexão sociológica e suas relações com as questões 
sócio-políticas e econômicas, e seus impactos no 
sistema educacional brasileiro. 
 
5. Antropologia e Educação 
Introdução das várias possibilidades de compreensão 
do conceito de cultura; caracterização, a partir de tais 
conceituações, do trabalho da etnografia escolar. 
Diversidade e multiculturalidade nos diferentes 
espaços sociais. Culturas africanas e cultura afro-
brasileira: a formação social brasileira. 
 
6. Psicologia da Educação I 
Contribuições da Psicologia para o campo da 
educação através da História da Psicologia. Análise 
dos processos de psicologização do cotidiano escolar. 
 
7. Psicologia da Educação II 
Contribuições da Psicologia para a compreensão das 
relações ensino/aprendizagem. A sala de aula como 
espaço de aprendizagem e desenvolvimento. O papel 
do professor na relação 
de aprendizagem. A construção de conhecimentos e 
avaliação da aprendizagem. 
 
8. Trabalho e Educação 
Abordagens teóricas da categoria Trabalho.  O 
Trabalho como princípio educativo. O Trabalho no 
capitalismo: perspectiva histórica.Organização do 
Trabalho e qualificação profissional. As 
transformações no mundo do Trabalho e seus reflexos 
na educação escolar. Resultados de pesquisas na 
área do Trabalho e a Educação. 
 
9. Avaliação e Medidas Educacionais 
O curso trabalha com avaliação educacional, 
enfocando dois aspectos básicos: avaliação de 
sistemas educacionais e avaliação da aprendizagem 
na sala de aula. O eixo central é o debate sobre a 
articulação desses dois aspectos, compreendendo 

seus objetivos específicos e o alcance de cada um 
deles. 
 
10. Currículo e Organização Pedagógica 
Conceituação, histórico e implicações do currículo. 
Fundamentos e etapas do planejamento curricular. 
Relação currículo, programa e ensino: ideologia e 
reprodução cultural e econômica. Aspectos legais do 
currículo na escola básica. A questão da organização 
curricular: propósitos e conseqüências. O Currículo e 
Organização Pedagógica. 
 
11. Políticas Públicas Educacionais 
Educação e Contexto Social. As Políticas Públicas da 
Educação no Brasil. A Educação nas Constituições 
Brasileiras e nas Leis e diretrizes de Bases da 
Educação Nacional. Aspectos estruturais e 
conjunturais da Educação Brasileira (análise e 
avaliação da produção, implantação e consolidação 
das políticas públicas na sociedade). Descentralização 
e autonomia dos sistemas das escolas; focalização e 
universalização das propostas educacionais; 
igualdade e equidade, as políticas afirmativas. Limites 
e possibilidade da escola para mediar práticas sociais 
transformadoras. 
 
12. Planejamento da Educação: sistema e 
unidades escolares 
Análise dos fundamentos teóricos do planejamento 
econômico e educacional, seus limites e perspectivas, 
a partir de uma abordagem histórica. O planejamento 
educacional e as políticas. 
 
13. Estatística aplicada à Educação 
Níveis de mensuração, tabelas, gráficos, medidas de 
tendência, variação e assimetria, análise de dados, 
estatística e avaliação em educação, amostragem, 
inferência estatística. 
 
14. Gestão e Organização dos Sistemas Escolares 
Noção de Gestão/Administração na Educação.A 
relação entre o administrativo e o pedagógico na 
escola numa perspectiva histórica; mecanismos de 
gestão escolar (eleição, colegiado, PPPE, e 
regimento); relações de poder na escola (questões 
relativas aos profissionais, aos alunos e à comunidade 
e ao sistema educacional). Organizações 
democráticas X tradicionais totalitárias; burocracia X 
participação; gerencialismo na educação; modelos de 
organização dos sistemas e unidades escolares; 
tendência da gestão escolar. 
 
15. Políticas de Educação para a Infância 
Visão critica da história e das políticas da educação da 
infância no Brasil. Iniciativas de caráter higienista, 
medidas assistenciais e a ênfase educativa. Políticas 
voltadas à infância e movimentos sociais. Legislação e 
educação infantil: Constituição de 1988, LDB, ECA, 
FUNDEB. Estrutura e Gestão da educação infantil: 
demanda e clientela; formas de organização e de rede 
física; exigências de qualificação profissional. 
 
16. Educação Brasileira: legislação e sistema 
A estrutura e o funcionamento do ensino no Brasil nas 
diferentes modalidades e diferentes contextos da 
sociedade brasileira. A educação básica e superior na 
vigência da lei 9394/96. Avaliar as principais 
características que marcaram a legislação de ensino 
brasileira, compreendendo as principais concepções 
que nortearam a construção do campo educacional, 
contribuindo para uma atuação mais efetiva dos 
educadores no que se refere aos limites e 

ANEXO B – DISCIPLINAS E EMENTAS 
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possibilidades da educação em sua dimensão 
pedagógico-administrativa. 
 
17. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Alfabetização I 
Conceitos básicos na área da aquisição e 
aprendizagem da língua escrita; Fundamentos do 
processo de ensino/aprendizagem da língua escrita; 
Alfabetização e letramento na história da escrita e no 
quadro dos diferentes sistemas de escrita; 
Conseqüências, para grupos sociais e para o 
indivíduo, do acesso à escrita; Processos de aquisição 
do sistema de escrita e o processo de aprendizagem 
do sistema ortográfico; A questão dos métodos de 
alfabetização e diretrizes metodológicas para o 
processo de alfabetização; Materiais didáticos 
destinados à alfabetização. 
 
18.  Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Português I 
Concepções de ensino e de linguagem. Variação 
lingüística e ensino de língua materna. Interrelações 
entre língua escrita e língua falada. A produção escrita 
e a leitura do texto em sala de aula. Gramática do 
texto 
 
19.  Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Matemática I 
Fundamentos filosóficos, epistemológicos e 
metodológicos da matemática escolar. Reflexões 
acerca de conteúdos e produção de espaços 
adequados de aprendizagem inventiva destes 
conteúdos matemáticos para os anos iniciais do 
ensino fundamental, a partir de estudos de 
concepções de Matemática e de Educação 
Matemática. Compreensão da Educação Matemática 
como área de pesquisas e estudos acerca da 
matemática e seus processos de produção e difusão. 
A matemática como produção humana sócio-cultural, 
historicamente situada. A matemática escolar: 
composições curriculares e abordagens alternativas. A 
escola como espaço de produção de espaços de 
aprendizagem inventiva. 
 
20. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Ciências I 
Natureza do conhecimento científico; ciência, técnica 
e tecnologia; os diferentes modos de conhecer: o 
saber popular e o saber cientifico; ensino de ciências: 
aspectos históricos e epistemológicos; ensino de 
ciências: novos caminhos; as atividades práticas e o 
ensino de ciências; o livro didático em ciências: 
contribuições e limites. 
 
21. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Geografia I 
A questão teórico-metodológica do ensino de 
Geografia. Categorias da Geografia. Alfabetização 
Cartográfica. Eixos de abordagem.Livro didático. 
Propostas de atividades. 
 
22. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
História I 
Introdução aos Fundamentos do Ensino de História 
nas séries iniciais e Educação Infantil. 
 
23. Fundamentos Teórico-Metodológicos em Artes 
I 
Concepções de arte, sua mutabilidade conceitual e 
temporal, enfatizando diferentes modos de percepção 
e processos de criação, analisando os novos meios de 
apreensão perceptiva da arte no mundo 
contemporâneo. Princípios pedagógicos decorrentes 
do pensamento educacional moderno e dos 
movimentos artísticos contemporâneos aplicados a 
Arte/educação. Analisa práticas, teorias e histórico do 

ensino e aprendizagem de música e artes visuais em 
espaços e tempos de educação infantil e anos iniciais 
(crianças de zero a dez anos) no Brasil e em outros 
países. Discute pesquisas sobre formação de 
professores e práticas de educação em música e artes 
visuais. Introduz ao estudo de artes audiovisuais e de 
educação de professores e de crianças pequenas 
nessa área. Estágios iniciais de maturação e o 
desenvolvimento gráfico da criança. 
 
24. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Educação Infantil I 
Principais tendências pedagógicas da educação 
infantil. Concepções de infância e de educação 
infantil. Diferentes concepções de educação, de 
creche e pré-escola: a experiência do Brasil e de 
outros países. O trabalho com projetos. Interação e 
ação dos adultos. Autonomia, autoria e cooperação. O 
trabalho com as famílias. 
 
25. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Educação Infantil II 
O projeto político pedagógico da escola de educação 
infantil: concepção, gestão, Coordenação Pedagógica. 
O currículo: análise de diferentes propostas 
curriculares. Alternativas pedagógicas e exigências do 
cotidiano: planejamento, organização do tempo e do 
espaço, avaliação. O professor de educação infantil: 
entre os saberes e os afetos, entre a sala e o mundo. 
Infância e Mídia 
 
26. Fundamentos Teórico-Metodológicos em EJA I 
Aspectos conceituais e metodológicos da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). As diferentes 
configurações sócio-políticas do Brasil desde o 
período colonial e sua relação como as propostas 
educacionais para jovens e adultos.  Educação de 
Jovens e Adultos na perspectiva internacional. As 
propostas curriculares para a EJA no Brasil (Ensino 
Fundamental). 
 
27. Pesquisa I – Introdução à pesquisa 
Educacional 
A pesquisa em educação. Relação entre senso 
comum e conhecimento científico. O profissional da 
educação e os desafios da realidade educacional. 
Tipos de pesquisa. Características de um projeto de 
pesquisa. Métodos e técnicas de pesquisa em 
educação. 
 
28. Educação on line: reflexões e práticas 
Tempo e espaço em novas vivências 
educacionais.Processos de Educação a distância e 
sua relação com os princípios da educação presencial. 
Interação, interatividade e a construção do 
conhecimento no ambiente digital. 
 
29. Educação e Diversidade I 
Estudo dos aspectos históricos, filosóficos, 
sociológicos e antropológicos da educação para a 
adversidade. 
 
30. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
A ser definida por professor contratado. 
 
31. Práticas Textuais I 
Leitura e produção de textos com distinção e 
caracterização dos diversos gêneros orais e escritos, 
além de sua convergência com as variedades 
lingüísticas. 
 
32. Pesquisa II – Elaboração de Projeto de 
Pesquisa 
Delineamento da questão de investigação. Construção 
do Projeto de Pesquisa.  Especificação do tipo de 
pesquisa em função do foco de estudo. Adequação 
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dos referenciais bibliográficos e metodológicos frente 
à questão de investigação. Construção dos 
instrumentos de pesquisa. 
 
33. Corporeidade e cultura de movimento 
Estudo das principais representações da corporeidade 
na sociedade contemporânea e suas implicações para 
o trato da cultura de movimento na escola brasileira. 
 
34. Trabalho de Conclusão de Curso I 
Orientação específica por tema eleito. 
 
35. Trabalho de Conclusão de Curso II 
Orientação específica por tema eleito. 
 
36.  Fundamentos da Educação: os caminhos da 
pesquisa 
Os estudos abrangerão o período de 1906 - 1930 
sobre o qual serão feitos estudos historiográficos 
sobre a sociedade, a produção econômica, a proposta 
republicana de educação e a institucionalização dos 
grupos escolares bem como os principais caminhos da 
pesquisa em história da educação. 
 
37. Tópicos Especiais: educação e desigualdade 
social 
Abordagem dos conteúdos considerados básicos para 
o aprofundamento dos estudos sobre a relação entre 
educação e desigualdade social e os caminhos de 
superação dos efeitos negativos da crise educacional 
brasileira. 
 
38. Tópicos especiais: temas atuais em educação 
Introdução ao estudo da teoria sociológica de Pierre 
Bourdieu. As bases da autoridade pedagógica. 
Práticas escolares e estruturas de desigualdade de 
capital cultural. A função de seleção cultural e social 
no sistema escolar e suas implicações metodológicas. 
 
39.Seminário em Fundamentos da Educação 
Apresentação e discussão de temas contemporâneos 
do ponto de vista dos fundamentos da educação. 
 
40. Grupo de pesquisa em fundamentos da 
educação 
Desenvolvimento de estudos sobre as bases teórico-
metodológicas da pesquisa nas áreas da Filosofia da 
Educação, Sociologia da Educação e História da 
Educação. 
 
41. Economia e Educação 
A relação economia/educação – bases teóricas. 
Educação desenvolvimento social e desenvolvimento 
econômico. A relação economia/educação no Brasil: 
bases teóricas e aspectos sócio-históricos. 
Planejamento da educação: aspectos políticos e 
aspectos econômicos. 
 
42. Cultura Organizacional da Escola 
Concepções de Cultura; Cultura popular e cultura de 
massa; A escola no mundo globalizado capitalista; 
Escola e luta de classes; Escola e Democracia; A 
escola como um espaço de manifestação das 
contradições sociais; A escola como mediadora de 
práticas sociais; Os intelectuais e a organização da 
cultura. 
 
43. Movimentos Sociais e Educação 
Perspectivas teóricas no estudo dos movimentos 
sociais. Concepções e desenvolvimento histórico do 
movimento sindical e popular no Brasil. A dimensão 
educativa da ação coletiva dos movimentos sociais e a 
produção de cultura e consciência de classe. 
 
44. Seminário em Gestão Educacional 

Análise da concepção de Educação em uma 
perspectiva social e histórica. Compreensão das 
relações entre Educação e processos de gestão. 
Processos de gestão nas diferentes modalidades da 
Educação. Educação e espaços não escolares. 
Gestão e a formação do Educador. 
 
45. Grupo de Pesquisa em Gestão: 
Estudos e investigações da realidade da Educação 
Brasileira e suas implicações na gestão, tendo em 
vista as grandes transformações no que se refere às 
concepções de sociedade e educação. 
 
46. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Alfabetização II 
Leitura e análise crítica de documentos oficiais 
concernentes à alfabetização e à formação do(a) 
professor(a) alfabetizador(a). Planejamento do 
processo de alfabetização escolar. Elaboração de 
material alternativo para o ensino da leitura e da 
escrita inicial. O texto literário na alfabetização. 
 
47. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Português II 
O conceito de gênero a partir da concepção inicial de 
Bakhtin. A noção de gênero de Bronckart e Schneuwly 
e sua relação com o ensino. O trabalho com diferentes 
gêneros em sala de aula. Os textos de diferentes 
gêneros na sala de aula, conforme a proposta dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS). A prática 
de avaliação de textos escolares. 
 
48. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Matemática II 
Conteúdos matemáticos para os anos iniciais e 
criação de espaço de aprendizagem criativa: números 
e operações; espaço e forma; grandezas e medidas; 
tratamento de informações. Currículos, parâmetros e 
diretrizes curriculares. Atividades matemáticas para os 
anos iniciais do ensino fundamental. Abordagens 
alternativas aos currículos de matemática propostos. 
 
49. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Ciências II 
A interdisciplinaridade: História e pressupostos; 
modalidades de interação: multidisciplinaridade e 
transdiciplinaridade; temas transversais na escola; 
educação ambiental na escola: história, pressupostos, 
tendências e metodologias; os problemas ambientais 
contemporâneos; a orientação sexual na escola; os 
problemas da informação sexual e o papel da escola 
na busca da orientação sexual; educação para a 
saúde: histórico e pressupostos. 
 
50. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
Geografia II 
Oficinas sobre experiências em diferentes espaços 
sociais. Livro paradidático, música, jornal, poesia. 
Trabalho de campo. Estudo de caso. 
 
51. Fundamentos Teórico-Metodológicos em 
História II 
Estudos avançados relativos aos processos sociais de 
Educação Histórica, bem como sobre Linguagens na 
Sala de aula. 
 
52 Fundamentos Teórico-Metodológicos em Artes 
II 
Analisa práticas, teorias e histórico do ensino e 
aprendizagem de dança e teatro (artes cênicas) em 
espaços e tempos de educação infantil e anos Iniciais 
(crianças de zero a dez anos) no Brasil e em outros 
países. Discute pesquisas sobre formação de 
professores e práticas de educação em dança e 
teatro. 
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53. Ludicidade e Educação Infantil 
Fundamentos teóricos do lúdico. Concepções e 
origem dos jogos. O significado do lúdico como prática 
social. O lúdico como fonte de compreensão do 
mundo e o seu papel na educação da infância. O 
brincar e suas teoria. Brinquedos: em direção a uma 
nova cultura infantil. Atividades desenvolvidas  nas 
escolas de Educação Infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental. 
 
54. Fundamentos Teórico-Metodológicos em EJA II 
Conhecimento e aprendizagem de jovens e adultos. A 
pedagogia dialógica de Paulo Freire e sua 
contribuição para a EJA. As propostas curriculares 
para EJA no Brasil (Ensino Médio). A Educação e os 
desafios do futuro: caminhos e perspectivas para a 
EJA. 
 
55. Seminário em Saberes Escolares e Currículo 
Abordagem dos conteúdos considerados básicos para 
o aprofundamento dos estudos relacionados aos 
saberes escolares. 
 
56. Grupo de Pesquisa em Saberes Escolares e 
Currículo 
Abordagem de temas de pesquisa considerados 
básicos para o levantamento de informações e análise 
sobre saberes escolares. 
 
57.  Mídias, infância e escola 
As mídias como agências de socialização.  Infância 
contemporânea e novas tecnologias. Os novos modos 
de perceber e aprender. A integração das mídias ao 
universo escolar. 
 
58. Infância e adolescência na contemporaneidade 
O que marca nossa contemporaneidade é uma 
progressiva diminuição das referencias, o que resulta 
no aparecimento de novos sintomas como a violência, 
a indisciplina, o consumo exacerbado, as dificuldades 
de aprendizagem, a delinqüência etc. 
 
59. Educação e Diversidade II 
Estudo da organização do trabalho escolar na 
perspectiva da educação para a diversidade. 
 
60. Sistema Braille Grau I de Leitura e Escrita 
Oficina destinada ao aprendizado do Sistema Braille 
grau 1 de leitura e escrita, de noções básicas do 
Código Braille de Matemática e de noções de 
Orientação e Mobilidade. 
 
61. A diversidade na mídia cinematográfica 
Análise de filmes que contemplem a questão das 
diferenças, considerando a visão moderna e a 
contemporânea. 
 
62. Abordagem sócio-histórica e deficiência 
Estudos e investigações sobre a abordagem sócio-
histórica, enfatizando suas concepções de sujeito com 
deficiência, seus pressupostos acerca dos processos 
de desenvolvimento, aprendizagem, pensamento e 
linguagem dos seres humanos com deficiência. 
 
63. Tópicos Especiais em Educação e Diversidade 
Aprofundamento dos aspectos teórico-metodológicos 
da educação para a diversidade tendo como 
referência o pensamento de um autor de grande 
repercussão no meio acadêmico. 
 
64. Práticas Textuais II 
Prática de leitura produção de textos nos diversos 
gêneros textuais, com reflexão sobre os fatores de 
textualidade e da literariedade. 
 

65. As Tecnologias da Informação e da 
Comunicação em Educação 
As novas tecnologias e a reconfiguração do ambiente 
educacional. Teorias da comunicação e tecnologias.  
Teorias pedagógicas e tecnologias.  Políticas públicas 
em Tecnologias e Educação. 
66. Seminário em Temas transversais 
Abordagem dos conteúdos considerados básicos para 
o aprofundamento dos estudos de temas transversais 
em educação. 
 
67. Grupo de pesquisa em Temas transversais 
Abordagem de temas de pesquisa considerados 
básicos para o levantamento de informações e 
análises relativos a temas transversais em educação 
 
68. Pedagogia além do espaço escolar 
Conceituação, histórico e implicações da educação 
social como educação extra-escolar. Introduzir as 
várias possibilidades de trabalho da Pedagogia além 
do espaço escolar. A educação social legalmente 
como um direito constitucional que sobrepassa a 
esfera da Pedagogia escolar. 
 
69. Psicanálise e Educação 
As possibilidades de uma leitura do campo 
educacional a partir da teoria psicanalítica. 
 
70. Tópicos especiais: Formação profissional do 
Pedagogo e sua prática cotidiana 
A formação profissional do Pedagogo. Definições 
básicas acerca da Educação e da Pedagogia. 
Identificação de algumas concepções pedagógicas 
(séc XX). Teorias Pedagógicas e o campo educacional 
– múltiplas inter-conexões e sínteses pedagógicas. 
Reflexão sobre a Pedagogia no mundo 
contemporâneo: preparação profissional do pedagogo: 
dilemas teórico-práticos enfrentados e campos de 
atuação pedagógica. A Pedagogia como foco de 
investigação 
 
71. Fundamentos Teóricos da Administração 
Escolar 
Abordar a administração como ação importante para o 
êxito do processo escolar, partindo do reconhecimento 
da especificidade do processo pedagógico frente às 
teorias de administração empresarial e estabelecendo 
as bases para a construção de uma proposta 
democrática de gestão escolar. 
 
72. Liberalismo, neoliberalismo e educação. 
Fundamentos do Estado Moderno.A Educação no 
Estado Liberal Clássico. A Política Educacional no 
Contexto das Políticas Públicas. Século XX: 
rediscussão do papel do Estado. Neoliberalismo 
econômico e neoliberalismo político. Política 
Educacional: o debate contemporâneo. 
 
73. Educação alternativa para grupos populares 
Políticas Públicas de qualificação social e profissional 
e a inserção do movimento social e das organizações 
não governamentais: o debate sobre educação e 
qualificação social e profissional no movimento social 
e sindical, os novos espaços institucionais de ação 
dos atores sociais, pressupostos, justificativas e 
estratégias pedagógicas dos programas de 
qualificação social e profissional. Metodologias e 
tecnologias de qualificação social e profissional 
destinadas a populações específicas abordando 
aspectos da demanda, oferta e do aperfeiçoamento 
das Políticas Públicas de Qualificação e de sua gestão 
participativa. 
 
74. Tópicos especiais: experiências de pesquisa 
em gestão educacional 
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A disciplina abordará as experiências da pesquisa 
desenvolvida pelo grupo de gestão escolar do 
NESCE, com os diferentes projetos concluídos, 
considerando: as temáticas pesquisadas, os objetivos 
visados, as abordagens metodológicas adotadas e os 
resultados obtidos. 
 
75. Psicologia Social (Relações Interpessoais) 
Análise da formação da identidade social do 
indivíduo/aluno. A formação de grupos e instituições 
sociais. A comunicação, mediação e reconstrução 
individual/social através da interação entre os 
grupos/instituições/indivíduo. Ética e moralidade social 
nas bases e fundamentações das relações e 
formações sociais 
 

76. Família e Educação 
Os conceitos de família e de criança a partir das 
contribuições das Ciências Sociais. Família e 
Socialização. Questões contemporâneas da infância e 
da adolescência. 
 
77. Tópicos especiais em Educação 
Esta disciplina destina-se a apresentações, reflexões 
e proposições relativas às grandes áreas da 
Educação. Nesse sentido cada disciplina de Tópicos 
especiais em Educação oferecerá subsídios 
específicos para qualificação do pedagogo seja no 
campo dos Fundamentos da educação, gestão 
educacional, docência e pesquisa indo além dos 
espaços escolares.   
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ANEXO C - FLUXO CURRICULAR – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS POR PERÍODO – CURRÍCULO NOVO 

 

 
 

 
1º PERÍODO 

 
2º PERÍODO 

 
3º PERÍODO 

 
4º PERÍODO 

 
5º PERÍODO 

 
6º PERÍODO 

 
7º PERÍODO 

 
8º PERÍODO 

D 
 
I 
 

S 
 

C 
 
I 
 

P 
 

L 
 
I 
 

N 
 

A 
 

S 

01. História 
da Educação 

03. Filosofia da 
Educação 

17 Fundamentos 
Teórico- 
Metodológicos 
em 
Alfabetização 

12. 
Planejamento da 
Educação: 
sistemas e 
unidades 
escolares 

05. 
Antropologia e 
Educação 

02. Educação e 
Diversidade 
Étnico-racial 

11. Políticas 
Públicas 
Educacionais 

08. Trabalho e 
Educação 

04. 
Sociologia da 
Educação 

07. Psicologia 
da Educação II 

18 Fundamentos 
Teórico- 
Metodológicos 
em Português I 

19. 
Fundamentos 
Teórico- 
Metodológicos 
em Matemática 

10. Currículo e 
Organização 
Pedagógica 

16. Educação 
Brasileira: 
legislação e 
sistema 

14. Gestão e 
Organização 
dos sistemas 
escolares 

09. Avaliação e 
Medidas 
Educacionais 

06. 
Psicologia da 
Educação 

15. Políticas de 
Educação para 
a Infância 

22 Fundamentos 
Teórico- 
Metodológicos 
em História 

20. 
Fundamentos 
Teórico- 
Metodológicos 
em Ciências 

13. Estatística 
Aplicada à 
Educação 

26. 
Fundamentos 
Teórico- 
Metodológicos 
em EJA I 

Eletiva 
presencial 

Eletiva 
presencial 
 

29. Educação 
e Diversidade 
I 

24. Fund. Teor. 
Met. do P. E. A. 
e Prat. Esc. em 
Educação 
Infantil I 

23 Fundamentos 
Teórico- 
Metodológicos 
em  Artes I 

21. 
Fundamentos 
Teórico- 
Metodológicos 
em Geografia 

32. Pesquisa 
II: elaboração 
do Projeto de 
Pesquisa 

30. Língua 
Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) 

Opcional 
presencial 

Eletiva 
presencial 

31. Práticas 
Textuais 

28. Educação 
On Line: 
reflexões e 
práticas 

25 Fundamentos 
Teórico- 
Metodológicos 
em Educação 
Infantil II 

27. Pesquisa I: 
Introdução à 
Pesquisa 
Educacional 

Eletiva 
Presencial 

Opcional 
presencial 

Opcional 
presencial 

Opcional 
presencial 

 33. 
Corporeidade e 
Cultura de 
Movimento 

Eletiva On Line Eletiva On Line Eletiva On 
Line 

Opcional On line 34. TCC I 35. TCC II 
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ANEXO D 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  
CONSELHO PLENO 
RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Graduação em Pedagogia, licenciatura. 
 
O Presidente do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 
9º, § 2º, alínea “e” da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de 
novembro de 1995, no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no Parecer CNE/CP nº 
5/2005, incluindo a emenda retificativa constante do Parecer CNE/CP nº 3/2006, homologados pelo Senhor Ministro de 
Estado da Educação, respectivamente, conforme despachos publicados no DOU de 15 de maio de 2006 e no DOU de 
11 de abril de 2006, resolve: 
Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura, definindo princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em seu 
planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de educação superior do país, nos 
termos explicitados nos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e 3/2006. 
 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência 
na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 
e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais 
sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
 
§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em 
relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, 
desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a 
processos de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes 
visões de mundo. 
 
§ 2º O curso de Pedagogia, por meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica, propiciará: 
I - o planejamento, execução e avaliação de atividades educativas; 
II - a aplicação ao campo da educação, de contribuições, entre outras, de 
conhecimentos como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o lingüístico, o 
sociológico, o político, o econômico, o cultural. 
 
Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e habilidades composto por pluralidade 
de conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-
se em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 
sensibilidade afetiva e estética. 
 
Parágrafo único. Para a formação do licenciado em Pedagogia é central: 
I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação para e na 
cidadania; 
II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional; 
III - a participação na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de 
ensino. 
 
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de 
magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos. 
 
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação na organização e gestão de sistemas e 
instituições de ensino, englobando: 
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; 
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não-
escolares; 
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares. 
 
Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 
I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária; 
II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas 
dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, social; 
III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental, assim como daqueles que 
não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; 
IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases 
do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 
V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos 
nas suas relações individuais e coletivas; 
VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma 
interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano; 
VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, 
demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas; 
VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a comunidade; 
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IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de 
realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, 
culturais, religiosas, políticas e outras; 
X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, 
de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 
XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais áreas do 
conhecimento; 
XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, implementação, coordenação, 
acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; XIII - participar da gestão das instituições planejando, 
executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; 
XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos e alunas e a realidade 
sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências nãoescolares; sobre processos de ensinar e de aprender, 
em diferentes meios ambiental-ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e 
práticas pedagógicas; 
XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos pedagógicos e científicos; 
XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais que lhe caiba implantar, 
executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias competentes. 
§ 1º No caso dos professores indígenas e de professores que venham a atuar em escolas indígenas, dada a 
particularidade das populações com que trabalham e das situações em que atuam, sem excluir o acima explicitado, 
deverão:  
I - promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas próprias 
à cultura do povo indígena junto a quem atuam e os provenientes da sociedade majoritária; 
II - atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o estudo de temas indígenas relevantes. 
§ 2º As mesmas determinações se aplicam à formação de professores para escolas de remanescentes de quilombos 
ou que se caracterizem por receber populações de etnias e culturas específicas. 
 
Art. 6º A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das 
instituições, constituir-se-á de: 
 
I - um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a multiculturalidade da sociedade 
brasileira, por meio do estudo acurado da literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de 
reflexão e ações críticas, articulará: 
a) aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos de diferentes áreas do conhecimento, com pertinência ao 
campo da Pedagogia, que contribuam para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade; 
b) aplicação de princípios da gestão democrática em espaços escolares e não-escolares; 
c) observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de processos educativos e de experiências 
educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; 
d) utilização de conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em situações de aprendizagem; 
e) aplicação, em práticas educativas, de conhecimentos de processos de desenvolvimento de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e biossocial; 
f) realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos diferentes segmentos da sociedade, relativamente à 
educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e interesses, de captar contradições e de considerá-lo nos 
planos pedagógico e de ensinoaprendizagem, no planejamento e na realização de atividades educativas; 
g) planejamento, execução e avaliação de experiências que considerem o contexto histórico e sociocultural do sistema 
educacional brasileiro, particularmente, no que diz respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e à formação de professores e de profissionais na área de serviço e apoio escolar; 
h) estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de processos de organização do trabalho docente; 
i) decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por crianças, além do trabalho didático com 
conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História e Geografia, Artes, Educação Física; 
j) estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, cidadania, sustentabilidade, entre outras 
problemáticas centrais da sociedade contemporânea; 
k) atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no contexto do exercício profissional, em âmbitos 
escolares e não-escolares, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa; 
l) estudo, aplicação e avaliação dos textos legais relativos à organização da educação nacional; 
 
II - um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às áreas de atuação profissional priorizadas 
pelo projeto pedagógico das instituições e que, atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras 
possibilidades: 
a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações institucionais: escolares, 
comunitárias, assistenciais, empresariais e outras; 
b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 
contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira;  
c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar propostas 
educacionais consistentes e inovadoras; 
 
III - um núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento curricular e compreende participação em: 
a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, diretamente orientados 
pelo corpo docente da instituição de educação superior; 
b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes áreas do campo educacional, assegurando 
aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos; 
c) atividades de comunicação e expressão cultural. 
 
Art. 7º O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho 
acadêmico, assim distribuídas: 
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I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, realização de seminários, participação na 
realização de pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e 
culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos; 
 
II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da 
instituição; 
 
III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos, por 
meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria. 
 
Art. 8º Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização de estudos será efetivada por meio de: 
 
I - disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente teórica que farão a introdução e o 
aprofundamento de estudos, entre outros, sobre teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar 
historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que proporcionem fundamentos para a prática 
pedagógica, a orientação e apoio a estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições e de 
políticas públicas de Educação; 
 
II - práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos licenciandos a observação e acompanhamento, a 
participação no planejamento, na execução e na avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos, 
tanto em escolas como em outros ambientes educativos; 
 
III - atividades complementares envolvendo o planejamento e o desenvolvimento progressivo do Trabalho de Curso, 
atividades de monitoria, de iniciação científica e de extensão, diretamente orientadas por membro do corpo docente da 
instituição de educação superior decorrentes ou articuladas às disciplinas, áreas de conhecimentos, seminários, 
eventos científico-culturais, estudos curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas modalidades e 
experiências, entre outras, e opcionalmente, a educação de pessoas com necessidades especiais, a educação do 
campo, a educação indígena, a educação em remanescentes de quilombos, em organizações não-governamentais, 
escolares e não-escolares públicas e privadas; 
 
IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos graduandos experiência de 
exercício profissional, em ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, 
conhecimentos e competências: 
a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, prioritariamente; 
b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal; 
c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar; 
d) na Educação de Jovens e Adultos; 
e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, no planejamento, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e projetos 
educativos; 
f) em reuniões de formação pedagógica. 
 
Art. 9º Os cursos a serem criados em instituições de educação superior, com ou sem autonomia universitária e que 
visem à Licenciatura para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas 
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, deverão ser estruturados com base nesta Resolução. 
 
Art. 10. As habilitações em cursos de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de extinção, a partir do 
período letivo seguinte à publicação desta Resolução. 
 
Art. 11. As instituições de educação superior que mantêm cursos autorizados como Normal Superior e que 
pretenderem a transformação em curso de Pedagogia e as instituições que já oferecem cursos de Pedagogia deverão 
elaborar novo projeto pedagógico, obedecendo ao contido nesta Resolução. 
 
§ 1º O novo projeto pedagógico deverá ser protocolado no órgão competente do respectivo sistema ensino, no prazo 
máximo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação desta Resolução. 
 
§ 2º O novo projeto pedagógico alcançará todos os alunos que iniciarem seu curso a partir do processo seletivo 
seguinte ao período letivo em que for implantado. 
 
§ 3º As instituições poderão optar por introduzir alterações decorrentes do novo projeto pedagógico para as turmas em 
andamento, respeitando-se o interesse e direitos dos alunos matriculados. 
§ 4º As instituições poderão optar por manter inalterado seu projeto pedagógico para as turmas em andamento, 
mantendo-se todas as características  correspondentes ao estabelecido. 
 
Art. 12. Concluintes do curso de Pedagogia ou Normal Superior que, no regime das normas anteriores a esta 
Resolução, tenham cursado uma das habilitações, a saber, Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental, 
e que pretendam complementar seus estudos na área não cursada poderão fazê-lo. 
 
§ 1º Os licenciados deverão procurar preferencialmente a instituição na qual cursaram sua primeira formação. 
 
§ 2º As instituições que vierem a receber alunos na situação prevista neste artigo serão responsáveis pela análise da 
vida escolar dos interessados e pelo estabelecimento dos planos de estudos complementares, que abrangerão, no 
mínimo, 400 horas. 
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Art. 13. A implantação e a execução destas diretrizes curriculares deverão ser sistematicamente acompanhadas e 
avaliadas pelos órgãos competentes. 
 
Art. 14. A Licenciatura em Pedagogia, nos termos dos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e 3/2006 e desta Resolução, 
assegura a formação de profissionais da educação prevista no art. 64, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º da 
Lei nº 9.394/96. 
 
§ 1º Esta formação profissional também poderá ser realizada em cursos de pós-graduação, especialmente 
estruturados para este fim e abertos a todos os licenciados. 
 
§ 2º Os cursos de pós-graduação indicados no § 1º deste artigo poderão ser complementarmente disciplinados pelos 
respectivos sistemas de ensino, nos termos do parágrafo único do art. 67 da Lei nº 9.394/96. 
 
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a Resolução CFE nº 2, de 12 de 
maio de 1969, e demais disposições em contrário. 
 
EDSON DE OLIVEIRA NUNES 
Presidente do Conselho Nacional de Educação 

 


