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 II - JUSTIFICATIVA  

  

  

O curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância para Professores dos Anos Iniciais tem sido 

oferecido em parceria com o Consórcio CEDERJ desde 2003, e foi aprovado pelo Parecer CEE No106 de 

18 de dezembro de 2007. A partir de 2008.1 em função da Resolução do CNE/CP No 1 de 16/05/20061, 

que estabelece como prioridade a formação do professor graduado em Licenciatura em Pedagogia com 

amplas possibilidades de atuação, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), intermediadas pelo Consórcio CEDERJ implementam 

uma nova proposta curricular. Mas prematuramente começou a ser oferecida nesse mesmo ano, sem que 

essas Instituições Superiores de Ensino pudessem amadurecer internamente as propostas.  A nova 

proposta curricular se adéqua a nova demanda apontada na Resolução, porém cerca de 60% das 

disciplinas que atendem a base comum e a formação do professor de anos iniciais foram mantidas com 

atualização das ementas e bibliografia. Nesse contexto a carga horária total do Curso é ampliada e 

algumas alterações são feitas para aproximar a proposta do Curso de Pedagogia a Distância ao Curso de 

Pedagogia Presencial, respeitadas as especificidades das duas modalidades.    

No item III desse documento é possível conhecer o histórico dos Cursos de Pedagogia oferecido 

pela Faculdade de Educação, destacando que temos 951 alunos que concluíram o Curso de Licenciatura 

em Pedagogia para Professores dos Anos Iniciais, aproximadamente 60% dos alunos ingressantes. Esse 

percentual tem perspectiva de crescer ainda mais, visto que ainda temos alunos remanescentes desse 

currículo com potencial de conclusão. Os alunos egressos desse curso apontam a qualidade do trabalho 

que vem sendo realizado. Os mesmos têm sido aprovados em concursos públicos modificando o perfil de 

escolaridade e formações dos municípios em que se localizam os polos e aqueles ao redor no interior do 

Rio de Janeiro.  Além disso, as notas do ENADE dos nossos alunos do Curso de Pedagogia a Distância 

são excelentes, similares aos de nossos alunos do Curso de Pedagogia Presencial da Faculdade de 

Educação.  Na sequencia do documento apresentamos os dados referentes a nova proposta do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia.  Vale ressaltar que em 2011.2 temos um primeiro grupo de alunos 

concluintes, que dependem da aprovação desse projeto para terem suas situações acadêmicas 

regularizadas.   

  

                                                      
1 Resolução CNE/CP 1/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de maio de 2006, Seção 1, p. 11  



 

III  FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

  

3.1- Histórico do Curso de Pedagogia Presencial  

  

Podemos considerar que a Faculdade de Educação da UERJ e seus cursos são, hoje, o resultado 

de uma longa trajetória, iniciada em agosto de 1939, com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras do Instituto La-Fayette, na qual, em maio de 1941, foi autorizada a funcionar uma unidade de 

ensino, dentre cujos cursos se encontrava o de Pedagogia e Didática.  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Instituto La-Fayette foi convertida, pela Lei 

Municipal nº 547, de dezembro de 1950, em unidade integrante da Universidade do Distrito Federal, 

entidade autárquica subordinada à Prefeitura da então capital da República. Iniciava-se, aí, a trajetória da 

Instituição como universidade pública, comprometida com o ensino de qualidade, gratuito, restituindo à 

sociedade, em forma de ensino, pesquisa e extensão seu investimento, o que tem sido cumprido com 

empenho ao longo de mais de meio século de atividades.  

Em julho de 1959, a Universidade do Distrito Federal passou a ser denominada Universidade do 

Rio de Janeiro, seguindo-se, em dezembro de 1961, uma nova denominação: Universidade do Estado da 

Guanabara (UEG), após a transferência da capital federal para Brasília e a criação do Estado da 

Guanabara.  

A partir de dezembro de 1968, a unidade de educação integra-se à então criada Faculdade de 

Filosofia e Educação, como parte constitutiva da UEG, na qual, em dezembro de 1971, a Faculdade de 

Educação passa a integrar o Centro de Educação e Humanidades.  

Como decorrência da fusão entre os Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em abril de 1975, 

a denominação Universidade do Estado da Guanabara é substituída pela atual e definitiva: Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A alocação da Faculdade de Educação no 12º andar, no campus 

Maracanã, data da inauguração da localização atual, no Maracanã, em março de 1976.  

A Faculdade de Educação da UERJ, durante o período de 20 de dezembro de 1976 a 23 de 

outubro de 1991, ofereceu um Curso de Pedagogia com seis habilitações: Administração Escolar, 

Supervisão Escolar, Orientação Educacional, Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º Grau, Educação 

do Deficiente Mental e Educação do Deficiente Auditivo. Este curso fora aprovado pela Resolução nº 

473/76 e só permitia que o aluno completasse uma habilitação. Sua estrutura curricular previa quatro 

períodos comuns a todas as habilitações e os quatro períodos finais específicos para cada habilitação, com 

tendência à formação de especialistas, consoante com o pensamento pedagógico dos anos 70 e início dos 

anos 80.  

A Deliberação nº 22/91 da UERJ, regulamentou um novo curso (PED) em que a base comum a 

todos os alunos era composta de seis períodos e mais dois períodos finais, em que o aluno poderia optar 



 

para Prática de Ensino e elaboração de monografia de final de curso por uma de quatro habilitações: 

Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Magistério das Matérias 

Pedagógicas. Este curso teve seu reconhecimento pelo MEC através da Portaria 366, de 19 de abril de 

1995.  

Naquele momento a UERJ e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro haviam assinado um 

convênio de cooperação mútua, pelo qual a UERJ oferecia aos professores da rede municipal, cursos de 

extensão como formação contínua e um curso de graduação de licenciatura plena de Magistério das Séries 

Iniciais do 1º Grau (CPM). Este curso de Pedagogia gerou intensa discussão na sua formulação, pelo seu 

ineditismo no Brasil naquela época, pelo envolvimento de professores da Secretaria Municipal e da 

UERJ, não só da Faculdade de Educação, mas também do Colégio de Aplicação da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro/CAP/UERJ e de outras unidades acadêmicas.  

Superadas as dificuldades iniciais, o Curso de Pedagogia - habilitação Magistério das Séries 

Iniciais do 1º Grau (CPM) foi aprovado e regulamentado pela Deliberação nº 007 da UERJ em 17 de 

julho de 1991, tendo realizado seu primeiro vestibular em julho de 1991 e recebido o reconhecimento do 

MEC através da Portaria nº 021, de 6 de janeiro de 1994. A partir de 1995, após a extinção do convênio 

com a Secretaria Municipal de Educação do Município do Rio de Janeiro/SME-RJ, o curso foi aberto à 

comunidade em geral, tendo-se preservado seus pressupostos e sua estrutura curricular.  

Este curso subsidiou fortemente a elaboração do Projeto Político – Pedagógico do Curso de 

Pedagogia na modalidade a distância pelas similaridades da clientela e da formação continuada, só que 

agora em um âmbito ampliado – o do Estado do Rio de Janeiro.  

  Após amplos debates, a Faculdade de Educação da UERJ criou, em 2003, um novo Currículo do 

Curso de Pedagogia ministrado presencialmente. Este Curso forma não só o professor para os anos 

iniciais do ensino fundamental para crianças, jovens e adultos e o professor para crianças de 0 a 6 anos, 

mas também o pedagogo capaz de desenvolver projetos pedagógicos em instituições educativas (ONGs, 

conselhos tutelares, igrejas), ações coletivas e culturais com jovens e meninos de rua e em instituições 

governamentais diversas, entre organismos e empresas públicos e privados.  

Colocado em discussão no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE) da UERJ, 

foi aprovado e encaminhado à reitoria em 20 de maio de 2003, que assinou a Deliberação nº12 aprovando 

o currículo pleno de novo Curso de Pedagogia, em substituição aos cursos de pedagogia então existentes, 

reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, em 12 de setembro de 2006.    

Em 2010, a reformulação do Curso de Pedagogia presencial e criação do campo de atuação em 

Ensino Médio na Modalidade Normal foi aprovado pelas instâncias internas da UERJ, encontrando-se 

atualmente no Conselho Estadual de Educação para aprovação.   

 

 



 

3.2- Histórico do Curso de Pedagogia a Distância   

 

Em 17 de janeiro de 2000 a Faculdade de Educação da UERJ recebeu, através do Memorando 

021/CEH/2000, encaminhamento do MM 022/SR-1/2000, de 13/01/2000, que apresenta a Minuta de 

Convênio que cria o Consórcio Centro Universitário de Ensino a Distância do Estado do Rio de Janeiro.  

A Sub-Reitoria de Graduação, com os Diretores e Vice-Diretores das Unidades Acadêmicas da 

UERJ da área de Educação (EDU, FEBF, FFP e CAP), convocaram uma reunião para apresentar o 

Consórcio e consultar as Unidades sobre o interesse em participar do mesmo.  

Em março do mesmo ano começaram as reuniões realizadas no CEDERJ, aglutinando 

representantes da EDU, FEBF, FFP, CAP e outras Unidades Acadêmicas. A Faculdade de Educação foi 

representada pelo Núcleo de Educação a Distância (NUEAD).  

No dia 17/05/2000 foi realizado o “Seminário Interno de Docentes sobre Educação a Distância”, 

na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, (FFP), em São Gonçalo.  

Em agosto o Núcleo de Educação a Distância reuniu-se com a Direção da Faculdade de Educação 

e propôs a formação de um grupo de trabalho para elaborar um Documento a ser submetido ao colegiado 

da Faculdade, contendo proposta inicial para o curso e parecer sobre a participação da Unidade 

Acadêmica.   

Em agosto de 2000 foi criada, na UERJ, a Câmara Técnica de Educação a Distância (CATED), 

pela Sub-Reitoria de Graduação.   

Durante todo o ano de 2000 o Núcleo de Educação a Distância realizou várias reuniões com a 

UNIRIO, Universidade parceira da UERJ na construção do projeto do Curso de Pedagogia, com chamada 

ampliada a todos os docentes da Faculdade de Educação.  

Em outubro deste mesmo ano a Câmara Técnica de Educação a Distância (CATED) aprovou a 

participação da UERJ no CEDERJ.  

Em janeiro de 2001, pronto o esboço da grade curricular do curso de Pedagogia a Distância, 

construída conjuntamente com UNIRIO, a Direção da Faculdade de Educação enviou carta a todos os 

professores da EDU, apresentando esta minuta.  

Promoveu, no dia 30/01/2001, Reunião Geral da Faculdade de Educação, em que foi aprovada a 

participação no CEDERJ, de acordo com o parecer do NUEAD, e a minuta da Grade Curricular do Curso 

de Pedagogia. Na mesma reunião foi formada a Equipe gestora e os professores, que elaborariam o 

material didático das primeiras disciplinas a serem oferecidas.  

No primeiro semestre de 2001, em reuniões conjuntas com a UNIRIO, foi elaborado o Projeto 

Político Pedagógico do Curso Séries Iniciais do Ensino Fundamental, para aprovação nas instâncias 



 

internas da UERJ e envio ao MEC, para credenciamento da UERJ como Universidade habilitada a 

ministrar cursos na modalidade a distância.  

O projeto foi aprovado na CATED, na Comissão Permanente de Graduação (CPG) e pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ, em 05/07/01.  

No dia 06/03/2002 foi publicada, no DO da União, a Portaria nº 608 do MEC, de 05/03/2002, que 

autoriza o Curso de Pedagogia para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, a ser ofertado pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do Consórcio CEDERJ, da SECTI do Estado do 

Rio de Janeiro.  

Em 09/05/2002 foi divulgada a Deliberação 017/02 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, que autoriza a criação do Curso de Pedagogia para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  

Em julho do mesmo ano aconteceu a primeira seleção de tutores e, em setembro, foi inaugurado o 

Polo Maracanã, nas dependências da Faculdade de Educação da UERJ.  

Em 2003 foi realizado o primeiro Vestibular para o Curso de Pedagogia a Distância, com o início 

do curso no segundo semestre de 2003.  

 Em outubro do mesmo ano aconteceu a visita de verificação do MEC, para a avaliação do 

Credenciamento da UERJ para a oferta de cursos a distância e autorização do Curso de Pedagogia.   

  

3.3 Histórico do oferecimento de vagas e da relação candidato x vaga nos diferentes polos de 

apoio presencial.   

  Em 2003.2 ingressaram os primeiros 120 alunos distribuídos em três polos: Maracanã (MAR), 

Nova Friburgo (NFR) e Paracambi (PAR). No Vestibular seguinte, 2004.1, esse número aumentou para 

200 vagas, com o ingresso de dois outros polos, Petrópolis (PET) e São Pedro da Aldeia (SPE). Em 

virtude da necessidade de reestruturação de alguns aspectos relacionados com a estrutura dos polos, em 

2006.2 não foram ofertadas novas vagas. Porém, em 2007.1 aumenta-se a oferta do número de vagas para 

320, incluindo os polos de Angra dos Reis (ARE), Nova Iguaçu (NIG) e Resende (RES). No período 

subsequente são oferecidas as últimas vagas para os alunos do Currículo de Licenciatura em Pedagogia 

para Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

A partir de 2008.1 inicia-se a oferta de 320 vagas para os oito polos citados anteriormente, já com 

a nova proposta curricular. Em 2009.2 uma nova ampliação de vagas acontece, para 440 com o ingresso 

de 3 novos polos, Berford Roxo (BRO), Itaguaí (ITG) e Magé (MAG).   

As Tabelas 1, 2 e 3 referem-se ao Curso de Pedagogia para Professores dos Anos Iniciais: o 

número da oferta de vagas por polo a cada novo período, onde todas as vagas foram preenchidas, o 

histórico da relação candidato X vaga nos diferentes polos e o número de concluintes distribuídos por 

polo e período.   



 

 Tabela 1: Número de vagas ofertadas do Curso de Pedagogia para Professores dos Anos Iniciais.  

 Ano/ 

 período  

ARE  BRO  ITG  MAG  MAR  NFR  NIG  PAR  PET  RES  

FAT 

SPE  Total  

2003.2  ---  ---  ---  ---  40  40  ---  40  ---  ---  ---  120  

2004.1  ---  ---  ---  ---  40  40  ---  40  40  ---  40  200  

2004.2  ---  ---  ---  ---  40  40  ---  40  40  ---  40  200  

2005.1  ---  ---  ---  ---  40  40  ---  40  40  ---  40  200  

2005.2  ---  ---  ---  ---  40  40  ---  40  40  ---  40  200  

2006.1  ---  ---  ---  ---  40  40  ---  40  40  ---  40  200  

2006.2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---    

2007.1  40  ---  ---  ---  40  40  40  40  40  40  40  320  

2007.2  40  ---  ---  ---  40  40  40  40  40  40  40  320  

Total PED  80  ---  ---  ---  320  320  80  320  280  80  280  1760  

   

 

Tabela 2: Relação Candidato X Vaga do Curso de Pedagogia modalidade Anos Iniciais.  

 Ano/ 

período  

ARE  BRO  ITG  MAG  MAR  NFR  NIG  PAR  PET  RES 

FAT  

SPE  

2003.2  ---  ---  ---  ---  4,98  3,40  ---  2,85  ---  ---  ---  

2004.1  ---  ---  ---  ---  5,58  1,58  ---  1,90  1,68  ---  2,90  

2004.2  ---  ---  ---  ---  8,28  3,20  ---  6,10  5,00  ---  3,70  

2005.1  ---  ---  ---  ---  12,48  2,98  ---  5,28  4,53  ---  4,68  

2005.2  ---  ---  ---  ---  18,85  3,70  ---  7,58  4,70  ---  5,15  

2006.1  ---  ---  ---  ---  13,70  3,94  ---  7,38  3,78  ---  4,35  

2006.2  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

2007.1  2,70  ---  ---  ---  15,20  4,58  11,65  3,60  4,88  3,75  5,68  

2007.2  2,80  ---  ---  ---  14,30  3,00  9,70  3,23  3,75  2,38  4,80  

  

Tabela 3: Relação de Alunos Concluintes do Curso Pedagogia para Professores dos Anos Iniciais.  

 Ano/ 

período  

ARE  BRO  ITG  MAG  MAR  NFR  NIG  PAR  PET  RES  

FAT  

SPE  Total  

2006.1  ---  ---  ---  ---  21  19  ---  17  ---  ---  ---  57  

2006.2  ---  ---  ---  ---  19  22  ---  17  11  ---  13  82  

2007.1  ---  ---  ---  ---  20  22  ---  17  9  ---  10  78  

2007.2  ---  ---  ---  ---  25  19  ---  14  18  ---  28  104  

2008.1  ---  ---  ---  ---  12  21  ---  20  8  ---  11  72  

2008.2  ---  ---  ---  ---  25  33  ---  18  28  ---  26  130  



 

2009.1  ---  ---  ---  ---  7  15  ---  8  4  ---  6  40  

2009.2  12  ---  ---  ---  20  19  12  26  24  12  17  142  

2010.1  14  ---  ---  ---  20  14  19  25  27  24  20  163  

2010.2  11  ---  ---  ---  14  10  7  8  14  6  13  83  

2011.1                          

Total  37  ---  ---  ---  183  194  38  170  143  42  144  951  

  

  

O quadro acima mostra que aproximadamente 55% dos alunos ingressantes já concluíram o 

Curso e que ainda temos cerca de 15% de alunos ativos, ou seja, com potencial de conclusão nos 

próximos dois períodos, o que ampliará nosso índice de alunos concluintes para aproximadamente 70% 

do total de alunos ingressantes. Outro dado relevante é que 23% dos alunos tiveram suas matrículas 

canceladas, onde um número significativo optou por fazer novo vestibular para ingressar no novo curso 

de Licenciatura em Pedagogia em vigor a partir de 2008, cujo projeto está agora sendo submetido à 

aprovação.   

As Tabelas 4 e 5 referem-se ao novo Curso de Licenciatura em Pedagogia: o número de vagas 

ofertadas por polo a cada novo período e a relação candidato X vaga nos diferentes polos. Vale ressaltar 

que agora em 2011.2 teremos um primeiro grupo de alunos concluintes, que depende da aprovação desse 

projeto para terem suas situações acadêmicas regularizadas.   

 

 Tabela 4: Número de vagas ofertadas do Curso de Licenciatura em Pedagogia  

Ano/ 

período  

ARE  BRO  ITG  MAG  MAR  NFR  NIG  PAR  PET  RES  ROC  SPE  Total  

2008.1  40  ---  ---  ---  40  40  40  40  40  40  ---  40  320  

2008.2  40  ---  ---  ---  40  40  40  40  40  40  ---  40  320  

2009.1  40  ---  ---  ---  40  40  40  40  40  40  ---  40  320  

2009.2  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  ---  ---  400  

2010.1  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  ---  40  440  

2010.2  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  ---  40  440  

2011.1  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  ---  40  440  

2011.2  50  50  50  50  50  50  50  50  50  50  ---  50  550  

2012.1  40  ---  40  40  ---  ---  40  40  40  40  ---  40    

2012.2  40  40  40  40  ---  40  40  40  40  40  40  40  440  

2013.1  40  40  40  40  ---  40  40  40  40  40  40  40  440  

Total 

LIC  

  340  340  340                    

  



 

Tabela 5: Relação Candidato X Vaga do Curso de Licenciatura em Pedagogia   

Ano/ 

período 

ARE BRO ITG MAG MAR NFR NIG PAR PET RES 

FAT 

ROC SPE 

2008.1  3,20  ---  ---  ---  18,90  5,60  13,70  6,00  5,70  2,70  ---  8,80  

2008.2  4,30  ---  ---  ---  20,10  3,88  13,45  5,65  5,13  2,93  ---  7,15  

2009.1  5,83  ---  ---  ---  20,28  4,93  14,53  5,15  6,58  3,65  ---  7,58  

2009.2  4,20  5,25  5,43  8,75  20,38  5,90  12,53  5,98  5,25  4,20  ---  10,55  

2010.1  3,92  6,67  7,10  5,00  19,05  4,58  12,22  5,75  5,10  3,17  ---  ---  

2010.2  5,63  7,18  5,43  5,93  17,00  3,70  13,58  6,20  4,65  3,08  ---  7,75  

2011.1  5,35  6,27  7,25  6,73  21,38  5,93  13,43  8,15  5,25  3,08  ---  7,95  

2011.2  3,56  7,50  6,34  5,52  20,22  3,14  10,18  4,64  4,60  2,38  ---  6,60  

2012.1  5,03  ---  7,75  7,43  ---  ---  22,18  6,13  5,53  3,03  ---  6,83  

2012.2  4,0  8,3  7,8  6,6  ---  4,5  17,2  6,4  4,9  4,0  7,5  8,7  

2013.1  4,68  8,70  10,18  8,70  ---  4,85  17,70  6,23  4,68  4,28  9,00  7,70  

  

  

  



 

IV. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA A 

DISTÂNCIA  

   

O Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância, aprovado pelo Parecer CEE No106 de 18 de 

dezembro de 2007, tem origem no Curso de Licenciatura em Pedagogia, do qual manteve a habilitação 

para o magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

O novo curso pretende responder à Resolução do CNE/CP No 1 de 16/05/20062, que estabelece 

como prioridade a formação do professor graduado em Licenciatura em Pedagogia com amplas 

possibilidades de atuação e, para isto, amplia e diversifica a oferta de disciplinas  e estabelece novas áreas 

de atuação, que se vêm somar à formação para atuação na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, disciplinas pedagógicas para o Ensino Médio – Normal e 

em Espaços Sociais de Formação Humana e Gestão Educativa.   

Esse projeto deverá ter efeitos retroativos, atendendo aos alunos ingressantes em 2008.1.  

  

4.1 Concepção do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância  

  Em razão de sua natureza, o Curso pretende fazer da busca de constante renovação de suas 

perspectivas de formação, assim como da contínua exploração de novas alternativas didáticas propiciadas 

em ambiente de aprendizagem mediados pelas tecnologias da informação e da comunicação o meio e o 

fim de seu trabalho de formação. Entendendo, porém, a necessidade de superar a dicotomia entre 

presença e distância, o Curso não hesitará em valer-se da experiência acumulada na Licenciatura em 

Pedagogia para instalar níveis de exigência e de rigor acadêmico compatíveis com o papel da 

Universidade pública no amplo cenário da educação superior no país; do mesmo modo, espera revigorar o 

controle crítico dos procedimentos, métodos, vias e meios de formação instituídos desde longa data pela 

chamada «modalidade presencial», ao introduzir possibilidades de atuação recentemente consagradas 

pelas práticas de educação online.   

Terreno privilegiado de invenção, de exploração e de desenvolvimento de novas tecnologias de 

formação humana, o Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância deve fazer-se igualmente espaço de 

questionamento dos fins que dão sentido e norte a esta atividade de inovação metodológica. Para tanto, 

parece essencial que um trabalho regular de fixação de metas e objetivos de ação de curto e médio prazos 

e de redefinição dos objetivos de longo prazo forneçam à implantação do Curso um caráter permanente.   

  

4.2 Os Campos de Formação  

O Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância tem por objetivo fornecer ao futuro pedagogo uma 

formação múltipla e integral, que o capacite para a criação e realização de projetos pedagógicos nos 

                                                      
2 Resolução CNE/CP 1/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de maio de 2006, Seção 1, p. 11  



 

diversos âmbitos de atuação educativa voltada para os diferentes públicos: abrange, assim, a preparação 

não apenas para a docência – na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, tanto quanto 

na formação de professores – como, igualmente, para outras formas de ação educativa – atividades de 

planejamento, gestão e execução de iniciativas educativas pedagógicas desenvolvidas em instituições 

públicas e privadas, governamentais ou não governamentais, associativas, sindicais ou comunitárias, além 

de ações próprias aos movimentos sociais e às políticas públicas de educação e formação humana.  

E, de fato, decorre dos direitos básicos da cidadania a exigência de atendimento desses diferentes 

públicos da atuação educativa – considerando-se aí, muito especialmente, a integração dos educandos 

com necessidades especiais e com deficiências, tanto quanto o atendimento dos dispositivos legais 

específicos voltados para as populações afrodescendentes e indígenas. Além disso, a formação 

pedagógica não pode descurar de seus compromissos com os múltiplos e singulares sujeitos da 

diversidade cultural, de gênero, geracional e profissional que compõem a riqueza da sociedade brasileira e 

exigem a educação como direito e princípio básico da formação humana.  

Assim sendo, além dos elementos comuns à área da Pedagogia, correspondem a cada um dos 

âmbitos de atuação educativa exigências específicas de formação, abaixo relacionadas.  

  

4.2.1 - Educação Infantil  

O reconhecimento da educação infantil como primeira etapa da educação básica é conquista legal 

da Constituição de 1988, a ser contudo consolidada pelas diferentes instituições educativas - e, entre elas, 

a Universidade pública.  

A educação infantil, que tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco 

anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, demanda a formação de profissional que:  

- seja capaz de elaborar, desenvolver e avaliar projetos pedagógicos em creches (específico 

para 0 a 3 anos) e pré-escolas (específico para 4 a 5 anos) ou centros de educação infantil (para 0 a 5 

anos), públicos ou privados, com o objetivo de garantir o acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, 

à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com 

outras crianças.  

- seja capaz de atuar em projetos pedagógicos, de organização de materiais, espaços e tempos 

que assegurem a acessibilidade de espaços, materiais, objetivos, brinquedos, conhecimentos e 

experiências para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.  

 

  4.2.2 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental para Crianças, Jovens e Adultos  

No que se refere aos anos iniciais do ensino fundamental – que se dedicam à alfabetização e à 

aquisição de diferentes linguagens, de conhecimentos matemáticos e das ciências humanas e da natureza 



 

– o desafio da formação do educador consiste em habilitá-lo a um novo olhar sobre as múltiplas formas 

de expressão dos sujeitos no mundo e que exigem o domínio da leitura e da escrita. O educador deverá 

contribuir para que crianças, jovens e adultos se apropriem crítica e criativamente dessas linguagens, 

reconhecendo-lhes tanto os diversos usos socialmente instituídos, quanto o poder que conferem, 

praticandoas não apenas em suas dimensões funcionais, mas igualmente como expressões estéticas de 

construção da realidade. Essas condições exigem que o educador se constitua, ele próprio, leitor e escritor 

autônomo.  

Esboça-se, desta forma, o perfil de um profissional apto a   

– dominar as bases teórico-práticas relativas a essa etapa de ensino, segundo os sujeitos a que 

se destinam, identificando e respeitando a interação entre processos afetivos, cognitivos, sensoriais e 

simbólicos por meio dos quais se estabelecem no humano as diferentes linguagens;  

– reconhecer a educação do público jovem e adulto como uma dimensão essencial, em nosso 

país, do direito de todos ao ensino fundamental;  

– elaborar, desenvolver e avaliar projetos que valorizem o contínuo diálogo entre a escola e o 

meio sociocultural em que se inscreve.  

  

4.2.3 - Magistério de Disciplinas Pedagógicas no Ensino Médio   

Muito embora a LDBEN3 privilegie a formação em nível superior dos professores destinados à 

educação básica, a intensa demanda ainda hoje verificada para a formação em nível médio vem 

indicando, se não as limitações do acesso à Universidade, pelo menos as necessidades educacionais 

resultantes do processo de universalização do ensino fundamental no Brasil. Com isso, contrariamente à 

intenção legal, os cursos de formação de professores em nível médio permanecem ativos e não há 

indicações de que venham, em curto e médio prazos, a ser extintos.   

Mantém-se, assim, a conveniência e o interesse de se oferecer ao futuro pedagogo a formação 

requerida para o campo de atuação em que se constituem as escolas normais.   

Considera-se que a formação para o exercício do magistério das disciplinas pedagógicas de ensino médio 

habilite o futuro docente a:  

– relacionar os conhecimentos teóricos desenvolvidos ao longo do curso com a realidade dos 

cursos de formação de professores;  

– planejar e avaliar a prática pedagógica relativa aos cursos de formação de professores;  

                                                      
3 Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima, para exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal.  



 

– participar ativamente da gestão da escola, de modo a contribuir para a elaboração, 

implementação e acompanhamento do projeto político-pedagógico.  

  

 4.2.4 - Espaços Sociais de Formação Humana e Gestão Educativa  

Em razão da complexidade e da amplitude das demandas educativas da sociedade brasileira na 

atualidade, torna-se inconcebível restringir o exercício do ofício de pedagogo à prática docente, que se 

estabeleceu, a partir da modernidade, predominantemente sob a forma escolar. Sem negar a centralidade 

devida ao ensino, está claro que os desafios da formação humana ultrapassam largamente esse modo de 

atuação; e é igualmente inegável que, por iniciativa tanto do poder público quanto dos movimentos 

sociais, instituíram-se e continuam a se instituir em nossa sociedade novas práticas e múltiplos espaços 

educativos, voltados para a produção e circulação de conhecimentos, mas também para a incessante 

construção das condições individuais e coletivas de autonomia e de participação política, tanto quanto de 

criação de subjetividades reflexivas e deliberantes.  

A Faculdade de Educação está, assim, atenta às necessidades advindas do novo perfil profissional 

que se delineia à medida em que a educação vai sendo progressivamente reconhecida por toda a 

população como um direito a ser incessantemente ampliado. Trata-se, de fato, de uma mudança 

paradigmática, pela qual a educação deixa de ser entendida como a ação tópica de modelagem cultural da 

matéria humana, supostamente mais flexível em seus primeiros anos, para ser encarada como um desafio 

de autoconstrução e de construção coletiva a engajar a existência humana em toda sua duração. Dessa 

forma, nas instituições especializadas ou nos diferentes domínios em que se dão os movimentos sociais, a 

educação é processo formativo pleno e igualmente exigente, que não sofre ser hierarquizado em uma 

vertente supostamente «regular» e outra, entendida como «compensatória», «acessória» ou extemporânea.  

A formação para o exercício da Pedagogia nas instituições escolares e não escolares deverá 

assegurar a aptidão para:  

– as funções de coordenação, de gestão e de execução, de planejamento e de avaliação de 

projetos educativos;  

– a participação em programas interdisciplinares de atuação comunitária, desenvolvidos em 

instituições específicas, ou em associações, sindicatos, cooperativas, igrejas, bem como pelas mais 

diversas expressões de movimento social organizado.  

  

4.3. Estrutura Curricular  

 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia tem como objetivo formar professores nos campos de 

formação descritos no item 4.2. O tempo de integralização curricular é de 8 semestres de 20 semanas 



 

cada, podendo o aluno optar por um prazo menor ou maior de integralização, mas jamais superior a 12 

semestres.  

A grade completa do curso encontra-se no Anexo II.   

O Curso de Licenciatura em Pedagogia terá carga horária de 3405 horas, distribuídas ao longo 

dos oito semestres letivos a princípio previstos. Compõem essa estrutura curricular:  

• uma base comum relativa à formação indispensável à prática pedagógica nos diferentes 

âmbitos de atuação em que se realiza; a ela correspondem 960 horas.  

• um conjunto de disciplinas obrigatórias específicas de cada um dos quatro campos de 

formação do licenciado em Pedagogia; a ele correspondem 1620 horas.  

• disciplinas eletivas a serem escolhidas pelo aluno dentre um conjunto de disciplinas 

oferecidas, a cada semestre, pela Faculdade de Educação, por outras unidades acadêmicas da UERJ ou 

ainda por outras Universidades do Consórcio; a elas correspondem, no mínimo, 360 horas.  

• estágio supervisionado a ser realizado a partir do 4º semestre; a ele correspondem 360 horas.  

• Atividade acadêmico-científico-culturais destinadas a valorizar a participação dos alunos em 

eventos socioculturais e científicos e não conferindo créditos; a elas deverá ser dedicado o equivalente a 

105 horas, distribuídas equilibradamente ao longo dos oito períodos.  

  

   Base Comum  

Designa conhecimentos e práticas que, organizados sob a forma de disciplinas ou atividades, são 

considerados próprios à formação do pedagogo, tanto no que respeita ao futuro exercício da docência, na 

educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental ou no magistério das disciplinas pedagógicas, 

quanto das diversas atividades relacionadas à formação humana em instituições sociais e no âmbito dos 

movimentos sociais.   

A noção não se refere, portanto, à vã tentativa de se garantir ao futuro pedagogo o domínio do 

conhecimento pedagógico em sua totalidade, e sim de lhe fornecer fundamentos intelectuais necessários à 

instalação de um processo que se espera seja a partir daí continuado de autoformação – de aquisição da 

autonomia, da capacidade de deliberação e do poder de criação indispensáveis à prática do educador. 

Como tal, a base comum é o primeiro componente curricular a ser desenvolvido, de modo a prover 

sustentação para as demais atividades.4   

                                                      
4 O Plano Nacional de Graduação proposto em 1998 pelo MEC assim se refere à noção de uma base comum: «Os cursos de 

graduação devem propiciar a oferta de referenciais teórico-básicos que possibilitem o trâmite em múltiplas direções, 

instrumentalizando o indivíduo para atuar de forma criativa em situações imprevisíveis. [...] A aquisição de conhecimentos deve 

ir além da aplicação imediata, impulsionando o sujeito, em sua dimensão individual e social, a criar e responder a desafios. Em 

vez de ser apenas o usuário, deve ser capaz de gerar e aperfeiçoar tecnologias. Torna-se necessário desenvolver a habilidade de 

aprender e recriar permanentemente, retomando o sentido de uma educação continuada. 



 

Por fim, pretende-se que a base comum se constitua em um espaço privilegiado de construção da 

identidade profissional do pedagogo – essa também uma tarefa a comprometer ativa e incessantemente os 

corpos docente e discente do Curso.   

A base comum, dimensionada em um total de 960 horas, correspondentes a cerca de vinte por 

cento da carga horária total do curso e distribuídas durante os primeiros períodos, é integrada por onze 

núcleos básicos, ordenados em disciplinas de 60 horas:   

  

Núcleo de Conteúdos Básicos  Horas  Créditos  

Sociologia da Educação  60  4  

História da Educação  60  4  

Filosofia da Educação  60  4  

Psicologia da Educação  60  4  

Educação Especial   60  4  

Didática, Currículo e Avaliação da Aprendizagem  180  12  

Gestão Educativa  

Gestão Educativa 1(60h) e Gestão Educativa 2 (60h)  

120  8  

Políticas Públicas em Educação  60  4  

Tecnologias Educacionais   

Informática Instrumental (60h); Informática na Educação  

(60h) e Educação a Distância (60h)  

180  12  

Língua Portuguesa Instrumental (60h) e Libras (60h)  120  8  

Total  960  64  

  

 

   Disciplinas Obrigatórias  

As disciplinas obrigatórias específicas atendem os quatro campos de formação propostos, 

prolongando as orientações que presidem a composição curricular, tal como explicitada nas páginas 

anteriores.   

Porém, paralelamente à formação para o âmbito de atuação em que se inscrevem, essas 

disciplinas deverão constituir-se em elos de ligação com as demais áreas. Com isso, espera-se que, muito 

embora alicerçada em uma base sólida de conhecimentos pedagógicos, a formação do pedagogo faculte-

lhe acesso e aprofundamento nos múltiplos domínios do saber que possam vir a exigir sua prática como 

educador.  

Destinou-se aos campos de formação um conjunto de disciplinas obrigatórias de 60 horas. 

Importa que esse total de horas seja distribuído pelos períodos do curso, de forma a que os alunos possam 

manter um contato regular com as exigências de seu âmbito próprio de formação.   



 

As disciplinas específicas visam a contribuir para a aquisição de conhecimentos teóricos e 

práticos que permitam ao aluno discutir e refletir sobre:  

   EDUCAÇÃO INFANTIL  

• Educação Infantil I  

• Educação Infantil II  

 

   ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CRIANÇAS, JOVENS E 

ADULTOS  

• Alfabetização I e II  

• Artes na Educação  

• Língua Portuguesa na Educação I e II  

• Literatura na Formação do Leitor  

• Ciências na Educação I e II  

• Corpo e Movimento  

• Matemática na Educação I e II  

• Geografia na Educação I e II  

• História na Educação I e II  

• Imagem, Cultura e Tecnologia  

• Educação de Jovens e Adultos  

 

 

 MAGISTÉRIO DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS  

 

  Em razão de suas características, a formação para o magistério das disciplinas pedagógicas 

tem como eixo a BASE COMUM de conhecimentos e práticas, beneficiando-se, contudo, das 

contribuições das demais disciplinas e atividades, e particularmente de pesquisa e práticas pedagógicas 

para a aquisição de um instrumental teórico adaptado à natureza dinâmica e complexa do fenômeno 

educativo.  

  

 PEDAGOGIA NOS ESPAÇOS SOCIAIS DE FORMAÇÃO HUMANA E GESTÃO  

EDUCATIVA  

• Gestão Educativa I  

• Gestão Educativa II  

• Pedagogia nos Espaços Sociais de Formação Humana  

• Diversidade Cultural e Educação  

• Trabalho e Educação  

 



 

 

 Disciplinas Eletivas  

 

As disciplinas eletivas têm o caráter complementar aos outros componentes planejados, devendo 

contribuir não só para a flexibilização do currículo e sua adaptação às necessidades, interesses e 

exigências singulares do aluno, como para o aprofundamento e para a compatibilização dos diversos 

elementos da composição curricular.   

Cada disciplina eletiva terá um total de 30 ou 60 (trinta ou sessenta) horas. O aluno deverá cursar 

um mínimo de 360h correspondente a disciplinas eletivas oferecidas a distância, relacionadas tanto à base 

comum como a um ou mais campos de formação; poderão, ainda, ser eleitas disciplinas oferecidas a 

distância pelas demais unidades acadêmicas da UERJ, ou em outras instituições de ensino superior, 

conforme as determinações da Deliberação 06/02. Os alunos poderão dedicar às eletivas oferecidas fora 

da Faculdade de Educação um máximo de três disciplinas, ou de 180 horas.   

  

     Estágio Supervisionado  

No Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância, o estágio curricular supervisionado segue as 

orientações dispostas no documento Concepções, normas e procedimentos de Estágio Curricular 

Supervisionado, elaborado por um conjunto de professores da Faculdade de Educação e aprovado em 

outubro de 20055. No documento, expressa-se a concepção que se pretende imprimir a esse componente 

curricular e pela qual a lógica da transferência e aplicação de teorias e conteúdos previamente adquiridos 

deve ceder lugar à compreensão do estágio como espaço de consolidação teórica que se apóia na 

constante criação e re(criação) da prática de formação.  

Em decorrência desse posicionamento, o Estágio passa a ser definido como campo de investigação 

e de pesquisa da prática educativa, momento estratégico para a valorização dos diferentes espaços 

educativos da sociedade e sua importância para a produção de saberes. Entendido como culminância de 

uma formação em que teoria e prática estão estritamente vinculadas, o Estágio se apresenta como 

instrumento de superação do enfoque disciplinar, seus limites e fragmentação, em vista de uma formação 

crítica, humanista e multicultural.  

Serão particularmente estimuladas as atividades de estágio na escola pública, na medida em que se 

entende ser esse um espaço privilegiado de experiências pedagógicas e sociais da realidade brasileira; 

                                                      
5 O documento citado seguiu as orientações formuladas pelos Pareceres 21, de 06/08/2001 e 28, de 02/10/2001 do Conselho 

Nacional de Educação, que estabelecem que «O estágio curricular supervisionado é um momento de formação profissional do 

formando seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença participativa em ambientes próprios de atividades daquela área 

profissional, sob a responsabilidade de um profissional já habilitado. [...] Entre outros objetivos, pode-se dizer que o estágio 

pretende oferecer ao futuro licenciado um conhecimento do real em situação de trabalho [...]. É também um momento para se 

verificar e provar (em si e no outro) a realização das competências exigidas na prática profissional e exigíveis dos formandos, 

especialmente quanto à regência.  

  



 

contudo, não está descartada a participação de alunos em experiências de instituições privadas que 

possam contribuir para sua formação. Mais ainda, as atividades de estágio deverão, conforme o campo de 

formação, se estender a outras instituições públicas e privadas, governamentais e não governamentais, 

associativas, comunitárias, sindicais e igualmente aos movimentos sociais.  

A carga horária total de estágios corresponde a 360 horas de atuação, repartidas entre os quatro 

campos de formação, que se realizarão sob a orientação e supervisão de professores especificamente 

designados para esse fim, segundo normas e procedimentos de estágio curricular determinados para a 

formação do pedagogo.  

  

Campos de Formação  Estágios  

Educação Infantil  Estágio na Educação Infantil  

Anos iniciais do ensino fundamental para crianças,  

jovens e adultos  

Estágio no Ensino Fundamental  

Estágio na Educação de Jovens e Adultos  

Magistério das disciplinas pedagógicas  Estágio de Educação no Ensino Médio Normal  

Pedagogia nos espaços sociais de formação humana e 

gestão educativa  

Estágio em Gestão Educativa  

Estágio nos espaços sociais de formação humana  

    

   

Atividades Acadêmico-científico-culturais (Carga Horária Complementar)  

  

A matriz do Curso de Licenciatura em Pedagogia prevê 105h de atividades complementares 

conforme recomenda a Resolução CNE/CP No1/ 2006. Essa carga horária está distribuída em atividades 

ao longo de oito períodos. As atividades oferecidas terão por objetivo valorizar as relações entre os 

saberes agregados e a prática pedagógica, relacionando-se às áreas de formação.  

  

 

  4.4 - Plano de Periodização  

 

1º PERÍODO  

  

Sociologia da Educação  

Carga horária: 60 h.  

Sociologia Geral e Sociologia da Educação. Fundamentos teórico-metodológicos da Sociologia Clássica e 

Contemporânea. Educação como Processo Social. Instituições Socializadoras: reprodução e mudança 

social. Desigualdades Sociais. Cultura e Diversidade Social e Currículo. Funções da Escola e Papéis do 

Educador na Sociedade Contemporânea. Sistema de Ensino e Política Educacional.   

  



 

 

Informática Instrumental   

Carga horária: 60 h.  

Desenvolvimento de competências para: (a) uso de computador para processar, guardar e gerir 

informação; (b) recorrer a processador de texto para elaborar e reutilizar documentos escritos multimídia 

(com imagens, gráficos, cor e texto); (c) utilizar uma planilha de cálculo para efetuar simulações e cálculo 

numérico, como forma de suporte à decisão e construção de modelos de suporte ao raciocínio; (d) utilizar 

um navegador de páginas Web, de forma a pesquisar e recolher informação em formato hipermídia 

disponível na Internet e mais concretamente na World Wide Web, assim como usar diversos serviços 

disponibilizados na Internet como é o caso do correio eletrônico, para enviar e receber mensagens e 

informação; (e) utilizar um programa de apresentações para expor ideias, projetos e argumentos de forma 

a envolver grupos de pessoas e possibilitar a partilha de conhecimento.  

  

Língua Portuguesa Instrumental  

Carga horária: 60 h.  

Planejamento textual. Variação linguística: modalidade e grau de formalismo. Gêneros textuais. Gêneros 

acadêmicos: resumo, resenha, relatório, monografia. Narração, descrição, exposição e argumentação. 

Coerência e coesão textuais. Correção gramatical e ortográfica do texto escrito formal.  

  

Psicologia da Educação  

Carga horária: 60 h.  

Análise crítica da inserção da Psicologia no campo educacional. Discussão das diversas concepções de 

homem subjacentes às abordagens do desenvolvimento humano – inatista, ambientalista e sócio-histórica. 

Desenvolvimento Humano, as principais teorias e os aspectos biológicos, cognitivos e psicossociais das 

várias etapas do ciclo vital. Aprendizagem, conceito e abordagens teóricas: condicionamento clássico e 

instrumental; facilitação da aprendizagem; teoria da aprendizagem significativa; teorias atuais do 

processamento de informação. Aprendizagem em ambientes presenciais e virtuais. Aplicações na prática 

docente.  

  

Educação Especial   

Carga horária: 60 h.  

Evolução da Educação Especial através da história. Aspectos legais, políticos e conceitos na Educação 

Especial. Prevenção e Estimulação. A importância da relação família-escola. Necessidades educacionais 

especiais, implicações nos processos de ensino-aprendizagem nas diversas etapas do ciclo de 

desenvolvimento humano. Adaptações curriculares, ajudas técnicas e o processo de inclusão de 

educandos com necessidades especiais. Tendências contemporâneas acerca da inclusão da pessoa com 

deficiência no mundo do trabalho.  

  

Alfabetização I  

Carga horária: 60 h.  

Processo de leitura: ler ou decodificar? Os sentidos da alfabetização na sociedade brasileira. Diferentes 

concepções de alfabetização: do mecanicismo às práticas contemporâneas. Alfabetização como direito à 

participação na cultura escrita e etapa do processo mais amplo de aprendizagens.    

  



 

  

2º PERÍODO  

  

Filosofia da Educação  

Carga horária: 60 h.  

A definição da educação: da influência da metafísica às «ciências da educação»; o estatuto do 

conhecimento na educação; bases antropológicas da educação: as representações do aluno; a figura do 

mestre: saber e questionamento; a filosofia como prática da elucidação das questões educacionais; o 

sentido político da educação: a invenção da sociedade democrática e a formação dos cidadãos; 

modernidade: a redefinição do espaço público; a cidadania moderna e a instituição da escola pública.   

Educar o cidadão: exigências, meios e procedimentos para a educação democrática moderna; o desmonte 

do espaço público e a crise da escola na contemporaneidade.  

 

Matemática na Educação I  

Carga horária: 60 h.  

Conceito de número natural. Sistema de numeração e valor de posição. Operações: significados e suas 

propriedades. Os modelos de contagem na abordagem das operações. A História da Matemática como 

forma de mostrar que a evolução da matemática se dá a partir da superação de problemas. A resolução de 

problemas como forma de aprender Matemática. Análise de dados, estatística e probabilidades.  

  

Língua Portuguesa na Educação I  

Carga horária: 60 h.  

Pensamento, sociedade e língua na escola: relações e conflitos – ideologia, identidade cultural e 

construção da cidadania; conhecimento da língua: o modelo tradicional e sua desconstrução. Noções de 

coerência e de coesão textuais. Ensino de Língua na escola.  

  

História na Educação I  

Carga horária: 60 h.  

Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de História. Concepções historiográficas: Positivismo, 

Materialismo Histórico e Annales. Noções e conceitos para construção do conhecimento histórico. 

Noções temporais, fato e fontes históricas. Memória, Patrimônio, Cultura, Identidade, Subjetividade, 

Diversidade. O ensino de História e as atuais políticas públicas. Relações Étnico-Raciais: sociedades e 

culturas indígenas, afro-descendentes e africanas. Produção Didática e Para-didática em História para a 

educação básica. Procedimentos metodológicos e da pesquisa e o saber histórico escolar.  

  

Educação Infantil I  

Carga horária: 60 h.  

História da Infância. Concepções de Infância e de Educação Infantil. Visão crítica da história e das 

políticas da educação da criança de zero a seis anos no Brasil. Políticas públicas para a infância. 

Legislação e Educação Infantil. Infância, cidadania e educação inclusiva. Currículo de Educação Infantil. 

Abordagens pedagógicas para educação da infância.  Formação de professores para a Educação Infantil.  

  

 



 

Alfabetização II  

Carga horária: 60 h.  

Ambiente alfabetizador na sociedade e na escola: leitura e escrita, fracasso e sucesso. Alfabetização, 

cotidiano escolar e práticas culturais: pluralidades e singularidades dos sujeitos e a construção de leitores 

e escritores críticos. Alfabetização e ação pesquisadora.  

 

 

3º PERÍODO 

  

História da Educação  

Carga horária: 60 h.  

História, Historiografia e História da Educação. A Paidéia e a formação do homem grego. Educação, 

civilidade e cidadania em Roma antiga. A educação no ocidente cristão medieval: escolas catedrais, 

ordens religiosas e Universidades. Educação, civilidade e modernidade. A forma escolar moderna (sécs. 

XVI a XIX). Infância, pedagogia e processo civilizatório. Reformas religiosas e ordens docentes. 

Educação na América Portuguesa: ação da Companhia de Jesus e de outras ordens missionárias. 

Revoluções liberais, Iluminismo e Estados modernos. Constituição da escola estatal no Ocidente. 

Independência das Américas e formação dos Estados nacionais: processos de escolarização. 

Escolarização no Brasil imperial: ação do estado, da sociedade e de outras agências educativas. Ensino 

primário, secundário, superior. Escolas Normais e formação de professores (sécs. XIX e XX). Educação 

na República: movimentos sociais, Escola Nova e nacionalização dos sistemas educacionais. Direito à 

educação escolar e cidadania no Brasil contemporâneo. História da educação como campo de pesquisa 

sobre os fenômenos educativos.  

 

Matemática na Educação II  

Carga horária: 60 h.  

Ampliação do conceito de número: os racionais. Operações com frações e suas aplicações. Visualização e 

representação espacial. Sólidos geométricos. Formas geométricas básicas e relações entre elas.   Noções 

de grandeza e de medida. Perímetro, área e volume. Comunicação de idéias geométricas.  

  

Língua Portuguesa na Educação II  

Carga horária: 60 h.  

Linguagem, texto e suas manifestações; processos de construção do texto na escola: aspectos 

socioculturais e identidade.  

  

História na Educação II  

Carga horária: 60 h.  

Espaços-tempos da produção do saber histórico escolar. Métodos e pesquisas em História Regional, Local 

e do Cotidiano. Processo histórico da formação da sociedade Brasileira. Relações históricas entre a 

História brasileira e das demais sociedades humanas. Histórias e culturas afro-descendentes e indígenas 

no Brasil. Movimentos sociais no Brasil: ontem e hoje. História do estado e de municípios do Rio de 

Janeiro. Metodologia e avaliação em História. Produções didáticas e para-didáticas pertinentes aos temas 

abordados pela disciplina.  

  



 

Educação Infantil II  

Carga horária: 60 h.  

Visão histórica e crítica das principais concepções de desenvolvimento infantil e aprendizagem. 

Socialização e práticas sociais de educação e cuidado da criança. Contribuições da psicologia, da 

sociologia e da antropologia para compreensão da infância e das práticas cotidianas da educação da 

criança de zero a seis anos.  Infância e Cultura. Produção cultural para a infância. Culturas infantis. 

Princípios políticos, éticos e estéticos da educação infantil. Múltiplas Linguagens. Criatividade, criação e 

reprodução. Lúdico, conhecimento, imaginação e expressão. A dimensão cultural do brincar. Brinquedo e 

indústria cultural.  

  

Políticas Públicas em Educação  

Carga horária: 60 h.  

Política e políticas: conceitos. Políticas públicas e políticas sociais. Democracia e cidadania. Políticas 

governamentais. Socialismo, capitalismo e neo-liberalismo: características e influências nas 

políticas.Legislação brasileira referente á educação: Constituição Federal, Lei 9.394/96. Financiamento 

da educação; FUNDEF e FUNDEB. Políticas de ação afirmativa. Controle social da educação: Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e Conselhos Estaduais e Municipais de Educação. Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação. Programa Nacional do Livro 

Didático. Formação de professores. Plano Nacional de Educação (PNE) e os planos estaduais e 

municipais de educação. Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).  

 

4º PERÍODO 

Didática  

Carga horária: 60 h.  

Educação, Pedagogia e Didática. Didática e tendências pedagógicas. Formação, memória e conhecimento 

docente a serviço da construção da identidade profissional. Cotidiano escolar e as relações entre cultura e 

diversidade, interações e autoridade na sala de aula. Tecnologias e as diferentes linguagens dinamizando 

os procedimentos de ensinar e aprender. Organização, implementação e acompanhamento do processo de 

ensino.   

Informática na Educação  

Carga horária: 60h  

Informática e Sociedade. Sociedade da Informação e Sociedade do Conhecimento. O computador e a 

internet como instrumentos culturais de aprendizagem.  A Informática Educativa no Brasil.  Políticas e 

Programas de Informática na Educação. Projetos de aprendizagem e a Informática no Currículo. A 

Informática Educativa antes e depois da Web2. Avaliação e uso de softwares (comerciais, educativos, 

jogos eletrônicos e sociais) na prática pedagógica. Multimídia e Educação.  A prática pedagógica nos 

laboratórios de informática e com os computadores móveis. Informática e acessibilidade. A Educação 

Online e suas contribuições para a Informática na Educação.   

  

Literatura na Formação do Leitor  

Carga horária: 60 h.  

Leitura, leitor e literatura. Os gêneros literários. Leitura e literatura infanto-juvenil na escola. Tradição 

ocidental da literatura infanto-juvenil. Literatura infanto-juvenil no Brasil. Literatura e formação do 

leitor: habilidades e metodologias.  



 

 Artes na Educação  

Carga horária: 60 h.  

A educação musical na escola: música e significação musical; o papel da música na escola; a música 

como criação coletiva e como prática discursiva. O teatro na escola: o teatro como jogo; o teatro como 

linguagem; o espaço teatral; a prática teatral na sala de aula. As artes visuais: a arte como mediação entre 

o homem e o mundo; os elementos da linguagem visual; a arte-educação no Brasil.  

  

Geografia na Educação I  

Carga horária: 60 h.  

O conhecimento geográfico e sua importância social. A inserção do Brasil no mundo globalizado. O 

espaço brasileiro: a articulação Homem, Natureza, Produção.  

  

Educação de Jovens e Adultos  

Carga Horária: 60 h.  

Distintos processos que contribuem para a manutenção da baixa escolaridade no Brasil, relacionados à 

história da EJA, com destaque para as contribuições no campo da educação popular; a incorporação da 

EJA como direito público a todo cidadão brasileiro; e os contraditórios processos pedagógicos que 

perpassam toda a sua história. Papel da EJA no âmbito do sistema educativo e tensionamentos: relação 

com outras políticas setoriais e com a diversidade de sujeitos; caráter conservador, reformador ou 

transformador das políticas que conformam o conjunto de práticas educativas; lutas pelo direito. Papel da 

EJA no âmbito do aprender por toda a vida: apropriações contemporâneas e desafios nas sociedades do 

conhecimento.  

  

Estágio na Educação Infantil  

Carga Horária: 60 h.  

O Estágio Supervisionado na Educação Infantil envolve atividades programadas a serem desenvolvidas 

em creches e pré-escolas distribuídas entre sondagem, observação e docência compartilhada, bem como a 

análise e discussão coletiva das atividades práticas realizadas.  

  

 5° PERÍODO 

Trabalho e Educação  

Carga horária: 60 h.  

Fundamentos ontológicos e históricos da relação trabalho e educação. Bases teóricas da compreensão do 

mundo do trabalho e sua relação com a educação. Análise das diferentes concepções sobre a formação 

dos trabalhadores a partir do desenvolvimento do mundo de produção capitalista. Relação entre as 

concepções e políticas educativas e as transformações econômico políticas e socioculturais 

contemporânea (crise da modernidade, do Estado de Bem-Estar Social e do Taylorismo-Fordismo). O 

avanço tecnológico e suas implicações nas concepções de conhecimento, trabalho e cultura e nas políticas 

educacionais na perspectiva hegemônica e contra-hegemônica (empregabilidade e competências versus 

educação politécnica e omnilateral).  

  

 

 



 

Ciências na Educação I  

Carga horária: 60 h.  

Ciência, tecnologia e sociedade; Saúde, ambiente e projetos de extensão; Alfabetização científica: 

conceitos básicos de ciências naturais; Produção de conhecimento em ciências naturais e material 

didático; Consumo e sustentabilidade; Modelos de educação ambiental.  

  

Corpo e Movimento na Educação  

Carga horária: 60 h.  

O corpo na escola e na sociedade brasileira. As condições político-sociais do corpo. Movimento e 

expressão corporal na história, na cultura e na sociedade. Compreensão da função estratégico 

metodológica do corpo em relação ao conceito de saúde social e a cultura corporal. Entendimento e ação 

na relação da corporeidade no processo de construção do conhecimento. Possibilidades de ações 

pedagógicas lúdicas e práticas do corpo e do movimento no espaço escolar. Conhecimento das 

concepções psicomotoras e suas diferentes fases no espaço escolar. Corpo e movimento no tempo e 

espaço. As diversas manifestações e expressões corporais na escola.  

 

Avaliação da Aprendizagem  

Carga horária: 60 h.  

Estudo dos principais conceitos sobre o processo ensino-aprendizagem. As diferentes concepções 

conceituais sobre avaliação. Procedimentos e instrumentos de avaliação da aprendizagem. A avaliação e 

sua aplicação nos diferentes ambientes de aprendizagem. Funções, finalidades e características da 

avaliação. O erro na prática avaliativa. Ética e avaliação.  

  

Geografia na Educação II  

Carga horária: 60 h.  

A linguagem cartográfica na geografia. O estado do Rio de Janeiro e as relações com o seu entorno. A 

apropriação da Natureza no Estado do Rio de Janeiro.  

  

Gestão Educativa I  

Carga horária: 60 h.  

Aspectos Legais da educação, processos de escolarização e cultura escolar na sociedade brasileira; a 

função social da escola e suas dimensões pedagógica, política e administrativa-financeira; políticas 

Públicas e Gestão Educacional; fundamentos, estrutura, funcionamento e cultura(s) da organização: ciclos 

de gestão no espaço educativo; descentralização e autonomia: administração democrática da gestão 

escolar;  

Planejamento Participativo: princípios, características, funções e fases; projeto político-pedagógico (PPP) 

como elemento norteador das ações político-pedagógicas da escola: concepções epistemológicas, 

filosóficas e políticas; execução do projeto político-pedagógico em seu conjunto: currículo, processos de 

ensinoaprendizagem, regimento escolar, estrutura e atuação da coordenação pedagógica, relações 

interpessoais, etc.; gestão do processo de ensino: o projeto pedagógico; práxis gestora: concepção e 

práticas; as múltiplas dimensões e os aspectos metodológicos da avaliação como prática reflexiva no 

contexto geral da ação educativa; avaliação interna e externa dos sistemas escolares e da escola: avaliação 

de aprendizagem e institucional;  

  



 

Estágio no Ensino Fundamental   

Carga Horária: 60 h.  

Ação-reflexão-ação sobre planejamento didático e seu desenvolvimento na escola de estágio. Análise do 

processo ensino-aprendizagem desenvolvido em escolas de ensino fundamental para crianças.  

  

 

6° PERÍODO  

Metodologia da Pesquisa em Educação  

Carga horária: 60 h.  

A disciplina estará voltada à concepção dos sentidos de pesquisa no cotidiano escolar. Conhecimentos 

sobre método científico e metodologia, em que se considere o âmbito do campo educacional. 

Possibilidades e modos de pesquisa no ciberespaço. Diálogos entre a prática de pesquisa e a prática 

pedagógica. Orientações para a normatização da pesquisa acadêmica.  

  

Ciências na Educação II  

Carga horária: 60 h.  

Problemas sócioambientais e Educação para gestão ambiental; Corpo humano e saneamento básico: 

saúde ambiental; Nutrição, saúde e ambiente; Biotecnologia, nanotecnologia e pó-humanidade; Risco 

ambiental e prevenção de acidentes.  

  

Diversidade, Cultura e Educação  

Carga horária: 60h  

A questão multicultural e as relações interculturais no espaço escolar. Os diferentes contextos interativos 

e a configuração de novos significados, sentidos e identidades socioculturais, ambientais nos espaços 

educativos.  

  

Pedagogia nos Espaços Sociais de Formação Humana  

Carga horária: 60h  

Ação do pedagogo na sociedade atual e os múltiplos contextos educativos. Ações e projetos em 

instituições educativas e educadoras da sociedade contemporânea. Planejamento, execução, controle e 

avaliação pedagógica de programas de educação e formação continuada. Projetos de educação 

comunitária e popular em associações, sindicatos, cooperativas, partidos políticos, igrejas e outras 

organizações sociais. Formação do trabalhador e sua relação com os processos educativos. Ação-

reflexão-ação sobre projetos pedagógicos desenvolvidos em espaços sociais de formação humana. 

Análise de processos de ação pedagógica, de relacionamento interpessoal de intervenção e incidência nas 

políticas realizadas por instituições e movimentos organizados.  

  

Currículo  

Carga horária: 60h  

A problemática curricular como campo de pesquisa e investigação. Perspectivas curriculares: tradicional, 

crítica e pós-crítica. Políticas curriculares desenvolvidas na realidade brasileira e suas bases: LDB, 



 

Parâmetros curriculares Nacionais, diferentes formas de organização curricular, Relações entre produção 

curricular, saberes profissionais e formação de professores, Implicações entre didática e currículo.  

  

Gestão Educativa II   

Carga horária: 60 h.  

A Gestão Escolar, contemplando a Orientação Educacional e a Supervisão Educacional, na perspectiva da 

Pedagogia. Fundamentos epistemológicos, conceitos básicos e principais alternativas utilizadas para a 

efetivação dessas áreas na escola. Origem e evolução da Orientação e da Supervisão Educacional, seus 

objetivos, políticas básicas e a integração das mesmas na configuração de uma Gestão Educacional 

democrática.   

  

Estágio em Educação de Jovens e Adultos Carga Horária: 60 h.  

Ação-reflexão-ação sobre planejamento didático e seu desenvolvimento na escola de estágio. Análise do 

processo ensino-aprendizagem desenvolvido em escolas de ensino fundamental para jovens e adultos.  

  

 

7° PERÍODO  

Monografia I  

Carga horária: 120h  

A disciplina destina-se a rever e praticar os fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa em educação 

particularmente no que tange o processo de elaboração de um projeto de pesquisa. Elaboração de um 

projeto de investigação visando à consolidação dos conhecimentos que fundamentam a ação pedagógica 

através do estudo e pesquisa sobre um tema de natureza educacional, relativo aos conteúdos do currículo 

do Curso de Pedagogia. Refletir sobre a Ética na pesquisa em Educação  

  

Imagem Cultura e Tecnologia  

Carga horária: 60h  

Imagem e sentido; Imagem e cultura; Imagem e sociedade; Imagem e tecnologia.  

  

Língua Brasileira de Sinais / LIBRAS  

Carga horária: 60h  

Introdução à Língua Brasileira de Sinais por meio de laboratório vivencial.  

  

Estágio em Educação Ensino Médio-Normal Carga Horária: 60 h.  

Planejamento e avaliação da prática pedagógica dos cursos de formação de professores.  

Participação no processo de regência de classe. Ação-reflexão-ação sobre planejamento didático e seu 

desenvolvimento na escola de estágio. Análise do processo ensino-aprendizagem desenvolvido em 
escolas de formação de professores.   

  

 



 

8° PERÍODO  

Monografia II  

Carga horária: 120h  

Métodos e técnicas de pesquisa em educação. Conceitos fundamentais sobre o objeto de pesquisa 

selecionado pelo aluno.  

  

Educação a Distância Carga horária: 60 h. As modalidades “a distância” e “online”, seus desafios e suas 

possibilidades. História e evolução. A legislação a partir da LDB. Políticas de educação não presencial no 

Brasil. Docência e aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. A dinâmica dos ambientes virtuais de 

aprendizagem em suas ferramentas e interfaces. A resistência à educação não presencial.  A produção de 

material didático para meios analógicos e digitais. A gestão de profissionais e equipes interdisciplinares.  

  

Estágio em Gestão Educativa   

Carga Horária: 60 h.  

O Estágio Supervisionado em Gestão Educacional envolve atividades no âmbito da gestão de sistemas e 

unidades escolares: observação e participação, bem como a análise e a discussão coletiva de atividades 

práticas realizadas.  

  

Estágio em Espaços Sociais de Formação Humana  

Carga Horária: 60 h.  

Ação-reflexão-ação sobre projetos pedagógicos desenvolvidos em espaços sociais de formação humana 

ou em movimentos sociais. Análise do processo de ação pedagógica.  

   

Quadro Resumo  

 

Plano de Periodização  

Código  Disciplina  Período  Carga 

Horária  

Crédito  

  Sociologia da Educação  1º   60h  4  

  Informática Instrumental  1º   60h  4  

  Língua Portuguesa Instrumental  1º   60h  4  

  Psicologia da Educação  1º   60h  4  

  Educação Especial  1º   60h  4  

  Alfabetização 1  1º   60h  4  

  Filosofia da Educação  2º   60h  4  

  Matemática na Educação I  2º  60h  4  

  Língua Portuguesa na Educação I  2º  60h  4  

  História na Educação I  2º  60h  4  



 

  Educação Infantil I   2º  60h  4  

  Alfabetização II  2º  60h  4  

  História da Educação  3º   60h  4  

  Matemática na Educação II  3º  60h  4  

  Língua Portuguesa na Educação II  3º  60h  4  

  História na Educação II  3º  60h  4  

  Educação Infantil II  3º  60h  4  

  Políticas Públicas em Educação II  3º  60h  4  

  Didática  4º   60h  4  

  Informática na Educação  4º  60h  4  

  Literatura na Formação do Leitor  4º  60h  4  

  Artes na Educação  4º  60h  4  

  Geografia na Educação I  4º  60h  4  

  Educação de Jovens e Adultos  4º  60h  4  

  Estágio na Educação Infantil  4º  60h  4  

  Trabalho e Educação  5º   60h  4  

  Ciências na Educação I  5º  60h  4  

  Corpo e Movimento na Educação  5º  60h  4  

  Avaliação da Aprendizagem  5º  60h  4  

  Geografia na Educação II  5º  60h  4  

  Gestão Educativa I  5º  60h  4  

  Estágio no Ensino Fundamental  5º  60h  4  

  Metodologia da Pesquisa em Educação  6º   60h  4  

  Ciências na Educação II  6º  60h  4  

  Diversidade, Cultura e Educação  6º  60h  4  

  Espaços Sociais de Formação Humana  6º  60h  4  

  Currículo  6º  60h  4  

  Gestão Educativa II  6º  60h  4  

  Estágio em Educação de Jovens e Adultos  6º  60h  4  

  Monografia I  7º   120h  8  

  Imagem, Cultura e Tecnologia  7º  60h  4  

  Língua Brasileira de Sinais/LIBRAS  7º  60h  4  

  Eletiva Restrita 1  7º  60h  4  

  Eletiva Restrita 2  7º  60h  4  



 

  Eletiva Restrita 3  7º  60h  4  

  Estágio no Ensino Médio-Normal  7º  60h  4  

  Monografia II  8º   120h  8  

  Educação a Distância  8º  60h  4  

  Eletiva Restrita 4  8º   60h  4  

  Eletiva Restrita 5  8º  60h  4  

  Eletiva Restrita 6  8º   60h  4  

  Estágio em Gestão Educativa  8º   60h  4  

  Estágio em Espaços Sociais de Formação 

Humana  

8º  60h  4  

  TOTAL    3300h  220  

  Atividades  Acadêmico-científico-

culturais  

  105h    

  Carga Horária Total do Curso    3405h    

  

  

 

 

 



 

V. ASPECTOS REGIMENTAIS DO CURSO  

  

Regime: Regime de Créditos  

  

Tempo de Integralização Curricular  

Não existe tempo mínimo de integralização curricular, sendo o tempo de integralização curricular 

recomendado é de 8 períodos letivos, sendo permitido 12 períodos letivos como prazo máximo para 

integralização curricular.   

  

 Carga Horária Total do Curso  

  

Total de 3.405 (três mil quatrocentos e cinco) horas equivalentes a 220 (duzentos e vinte) créditos 

distribuídos da seguinte forma:  

• 960 (novecentos e sessenta) horas, equivalentes a 64 (sessenta e quatro) créditos em 

disciplinas obrigatórias relativas a base comum.  

  

• 2340 (dois mil trezentos e quarenta) horas, equivalentes a 156 (cento e cinqüenta e seis) 

créditos, sendo:   

a) 1620 (mil seiscentos e vinte) horas, equivalentes a 108 (cento e oito) créditos em  

disciplinas obrigatórias;  

b) 360 (trezentos e sessenta) horas, equivalentes a 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas 

eletivas restritas;  

c) 360 (trezentos e sessenta) horas; equivalente a 24 (vinte e quatro) créditos em estágio  

supervisionado.   

  

• 105 (cento e cinco) horas cumpridas em Atividades Acadêmico-científico-culturais, sem 

atribuição de crédito.  

  

Regime de Freqüência e Aproveitamento  

A modalidade do Curso é semipresencial, além da presença nas Avaliações Presenciais, os alunos 

poderão ser solicitados a comparecer aos polos para atividades presenciais obrigatórias, a critério do 

professor da disciplina, nesse caso, os alunos deverão cumprir 75% de freqüência.  

A média final para aprovação, após as avaliações finais é igual ou superior a 5 (cinco) conforme 

Regimento Acadêmico do Consórcio CEDERJ.  

 

Horário das Aulas: Não se aplica  

 



 

Duração das Aulas: Não se aplica  

 

Ônus para a Universidade: A maioria dos professores que atuam no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia a Distância recebe bolsa pela Fundação Cecierj ou pela Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

Os professores que optam pelo não recebimento de bolsa não podem deixar de cumprir a carga horária 

mínima nas disciplinas presenciais ofertadas pela Faculdade de Educação.   

 O pagamento de tutores presenciais e a distância também são de responsabilidade do da Fundação 

Cecierj e da UAB. 

 



 

VI. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - CEDERJ   

  

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 

(SECT), toma a decisão política de utilizar o ensino a distância para viabilizar a formação de pessoas que 

vêm sendo excluídas do processo educacional por questões de localização ou por indisponibilidade de 

tempo nos horários tradicionais de aula.   

Um dos aspectos que influiu nessa decisão foi a dificuldade de deslocamento de alunos do 

interior do Estado para as grandes cidades. Boa parte desses alunos não retorna a seus municípios de 

origem, que seria o desejável em razão da importância natural de uma melhor participação social no 

desenvolvimento das regiões do Estado. Dessa forma, o ensino a distância contribui na medida em que 

permite formar profissionais sem deslocá-los de seus municípios.   

De fato, em 1999, o setor público ofereceu 17.591 vagas em cursos de graduação, das quais 

apenas 685 vagas foram alocadas fora da região do Grande Rio. Fica claramente configurada a 

concentração de oportunidades no âmbito restrito dos municípios que formam a área metropolitana do 

Estado. Nesse ano 322.760 candidatos prestaram vestibular em todo o Estado. Nos últimos dez anos essa 

demanda cresceu significativamente, considerando a o aumento de alunos egressos do ensino médio – que 

foi, em 1998, de 111.620 alunos. Levando-se em conta a crescente procura por profissionais capacitados 

no mercado de trabalho, fazem-se necessárias, portanto, medidas no sentido de oferecer aos moradores do 

Estado do Rio de Janeiro mais um horizonte de qualificação.  

Finalmente, cabe mencionar a enorme carência de profissionais da área de educação para o ensino 

fundamental e médio da rede pública. A rede estadual conta com 1.920 escolas com 1.450.000 alunos, 

cuja expectativa de crescimento para os próximos anos é comensurada na ordem de uma demanda 

compatível com crescimento do número de alunos do ensino fundamental. Além disso, existe a demanda 

pela formação de professores para as primeiras séries do ensino fundamental, fruto da lei de diretrizes e 

bases, que torna obrigatório, a partir de 2006, a formação universitária.  

Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia iniciou, em 1999, o trabalho de 

criação de oportunidades de ensino superior utilizando a educação a distância, por meio de um consórcio 

entre as universidades públicas sediadas no Estado:   

• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)  

• Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO)  

• Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)  

• Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)   

• Universidade Federal Fluminense (UFF)  

• Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)  

  



 

  Após um ano de trabalho conjunto, a SECT e as universidades celebraram o consórcio Centro 

Universitário de Ensino a Distância do Estado do Rio de Janeiro, CEDERJ — assinado pelo Governador 

do Estado, pelo Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e pelos Magníficos Reitores das 

universidades públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 2000.  

Os objetivos do CEDERJ são:  

• contribuir para a interiorização do ensino superior gratuito e de qualidade no Estado do Rio de 

Janeiro;  

• contribuir para o acesso ao ensino superior daqueles que não podem estudar no horário 

tradicional;  

• atuar na formação continuada a distância de profissionais do Estado, com atenção especial ao 

processo de atualização de professores da rede estadual de ensino médio;  

• aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação e pós-graduação no Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

Para cumprir tais objetivos, a estratégia é a Educação a Distância (EAD), com a elaboração e o 

oferecimento de cursos nos mesmos padrões de qualidade de ensino das instituições consorciadas. Tendo 

sempre presente que: ...Educação a Distância precisa ser realizada como educação e não como um 

simples processo de ensino e, muito menos, como uma tecnologia instrucional. (FAGUNDES, 1996, 

132).  

Nessa estratégia, os alunos são construtores de conhecimento, participantes ativos de um processo 

organizado e sistêmico, e no qual o CEDERJ lhes oferece os instrumentos de mediação, os recursos de 

tutoria e apropriação de conteúdos, habilidades e competências.  

O CEDERJ desenvolverá seus cursos orientando-se pelos seguintes princípios:  

• planejamento das ações pedagógicas e tecnológicas, considerando as necessidades de 

aprendizagem, o perfil cultural dos alunos, os ambientes a serem atendidos e as demandas locais por 

programas de formação, aperfeiçoamento ou atualização;  

• estruturação de cada curso com base em um projeto pedagógico que direcione a elaboração e 

execução do currículo, a partir de discussões coletivas;  

• elaboração de currículos, segundo o perfil que se deseja para o aluno, considerando uma 

metodologia de ensino que privilegie a atitude de pesquisa como princípio educativo;  

• acompanhamento tutorial e processo avaliativo nas formas presencial e a distância.  

• articulação da teoria e da prática no percurso curricular, com predominância da formação 

sobre a informação e contemplando a indissociabilidade e a complementaridade entre ensino, pesquisa e 

extensão;  



 

• formação do ser integral, capaz de atuação profissional ética e competente e de participação 

nas transformações da sociedade;  

• manutenção de processos de avaliação contínua, considerando o desempenho dos alunos e a 

ação pedagógica, com vistas ao constante aperfeiçoamento dos currículos.  

 

A proposta do CEDERJ visa a suprir as universidades consorciadas com uma estrutura de 

produção de material didático e operacionalização da educação a distância.   

Uma vez que a experiência em ensino de graduação a distância em diversos países mostrou ser o 

processo enriquecido quando os alunos dispõem de Polos regionais de atendimento, o projeto do Estado 

do Rio de Janeiro prevê a implantação de 18 Polos, cobrindo o Estado.  

Estes servem como referência física aos alunos, onde contarão com atendimento personalizado. A 

infra-estrutura e os serviços incluem salas de estudo, microcomputadores conectados à Internet, 

multimeios, videoconferências, supervisão acadêmica, biblioteca, recursos audiovisuais, seminários 

presenciais e distribuição de material didático, contribuindo para o vínculo do aluno com o CEDERJ. Nos 

Polos serão realizados os exames presenciais.  

 No projeto do CEDERJ, a competência acadêmica está a cargo das universidades, cabendo ao 

Governo do Estado a responsabilidade pela produção do material didático e gerenciamento do processo. 

Ao Estado compete, ainda, em conjunto com as prefeituras municipais, a montagem e a operacionalização 

dos Polos.  

 Nesse contexto, cabe às universidades o registro acadêmico dos alunos, definir os currículos, 

elaborar os conteúdos do material didático, realizar tutoria a distância, orientação acadêmica, avaliação 

dos alunos nas formas presencial e a distância e fornecer os diplomas. Serão responsáveis, também, pelo 

treinamento dos tutores para os polos regionais.   

Caberá aos municípios onde se localizarão os Polos manter um espaço físico, aberto das 13 às 22 

horas, com infra-estrutura organizacional que permita sua plena operação.  

Finalmente, é responsabilidade do Estado montar o núcleo gestor do CEDERJ que irá criar, em 

colaboração com os consorciados, estrutura que propicie técnicas e tecnologias de ensino a distância, 

produzir o material didático e administrar a vida acadêmica dos alunos. Também ficará a cargo do núcleo 

gestor a circulação do material didático, a interação de alunos e docentes no processo de tutoria, a 

viabilização da avaliação presencial e a distância, e a administração dos Polos regionais em parceria com 

os municípios.   

  Em reunião ordinária do Conselho Superior do CEDERJ realizada em abril de 2006 foi aprovada 

a participação do consórcio CEDERJ no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. A 



 

contrapartida financeira da UAB tem sido fundamental para a consolidação dos cursos oferecidos no 

âmbito da parceria CEDERJ/UAB.  

Assim, pretende-se o CEDERJ voltado para a formação de indivíduos competentes e autônomos, 

atuantes segundo princípios éticos, construtores de uma sociedade democrática e solidária.  

                             

Estrutura Organizacional do CEDERJ  

A proposta do Centro Universitário de Ensino a Distância do Estado do Rio de Janeiro está 

fundamentada em um consórcio das universidades públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, em 

parceria com o Governo do Estado e associado a Prefeituras Municipais.  

A ação do consórcio apóia-se em:  

• Universidades consorciadas;  

• Núcleo Gestor do CEDERJ;  

• Prefeituras municipais.  

  

Universidades consorciadas  

• Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)  

• Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO)  

• Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)  

• Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)   

• Universidade Federal Fluminense (UFF)  

• Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)  

• Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro6 – CEFET/RJ  

  

Cabe às universidades:  

• Registro acadêmico dos alunos  

• Elaboração dos conteúdos do material didático;  

• Atendimento de dúvidas a distância;  

• Acompanhamento a distância dos alunos;  

• Orientação acadêmica;  

• Avaliação nas formas presencial e a distância;  

• Controle acadêmico  

• Colação de grau /Diplomação;  

• Treinamento dos tutores dos polos regionais;  

• Treinamento dos tutores das universidades consorciadas;  

                                                      
6 Ingressou no Consórcio CEDERJ em 2010.  



 

Municípios  

Cabe aos municípios:  

• Fornecimento, ocupação e manutenção de espaço físico para funcionamento dos polos 

regionais;   

• Prover os polos regionais com equipe funcionários técnico-administrativos.  

  

 Núcleo Gestor  

Cabe ao Núcleo Gestor:  

• Executar as diretrizes do Conselho Superior do CEDERJ;  

• Administrar e produzir o material didático, em colaboração com as universidades 

consorciadas;  

• Compor e manter o quadro técnico necessário para o cumprimento das suas funções;  

• Prover aos consorciados a técnica educacional de ensino a distância;  

• Administrar, em parceria com as universidades consorciadas, a vida acadêmica dos alunos;   

• Acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes;  

• Administrar a circulação de material didático entre os discentes e os docentes das 

universidades consorciadas;  

• Administrar a remuneração (sob a forma de bolsa) aos docentes envolvidos no projeto nas 

universidades consorciadas;  

• Administrar o processo de avaliação presencial dos alunos e avaliação dos procedimentos 

pedagógicos adotados na educação a distância;  

• Avaliar cursos e disciplinas por alunos e docentes;  

• Realizar avaliação institucional de todo o processo do CEDERJ.   

  

Conselho Superior do CEDERJ  

O Consórcio Centro Universitário de Ensino a Distância do Estado do Rio de Janeiro tem como 

órgão superior normativo o Conselho Superior do CEDERJ, presidido pelo presidente da Fundação 

CECIERJ/ Consórcio CEDERJ e integrado por:  

• Reitores das universidades consorciadas;  

• Representante de cada universidade consorciada, indicado pelo respectivo Reitor;  

• Coordenador e Vice-Coordenador do Núcleo Gestor, representando a Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia;  

• Representante da Secretaria de Estado de Educação;  

• Presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC;  

• Dois representantes de instituições de pesquisa sediadas no Estado do Rio de Janeiro e 

indicados pelo Conselho Superior.  



 

Cabe ao Conselho Superior definir, levando em conta as vocações de cada universidade 

consorciada, as diretrizes principais para o planejamento e desenvolvimento das atividades acadêmicas, 

técnicas e administrativas do consórcio.  

  

Conselho de Estratégias Acadêmicas  

Composta por um representante de cada universidade (preferencialmente Pró-Reitores de 

Graduação) e pelo Coordenador e Vice-Coordenador do CEDERJ. Responsável inicialmente pela 

concepção educacional dos cursos do CEDERJ e por compatibilizar as práticas pedagógicas e 

operacionais das consorciadas no que toca a educação a distância. Presidida pelo presidente da Fundação 

CECIERJ / Consórcio CEDERJ.   

  

Comissão de Material Didático   

Composto pelos coordenadores de área dos cursos ofertados pelas universidades consorciadas e 

pelos diretores de polo e tutoria e presidida pelo diretor acadêmico. Responsável pela gestão dos cursos.  

  

 Comissão de Material Didático   

Constitui-se de um representante de cada universidade consorciada (indicado pelo respectivo 

Reitor), de três membros do CEDERJ; e de profissionais convidados. Presidida pelo Coordenador do 

Núcleo Gestor, é responsável por definir e produzir o material didático.  

  

A PROPOSTA DE FUNCIONAMENTO DO CEDERJ   

  

Para o desenvolvimento dos Cursos a Distância oferecidos pelo Consócio CEDERJ em parceria 

com as diferentes universidades os objetivos são os seguintes:  

• realizar cursos em nível superior a distância que ofereçam ao aluno autonomia de estudo e 

construção de conhecimento crítico e independente, utilizando-se da experiência educativa das 

universidades consorciadas;  

• promover a articulação entre as universidades e outras instituições para desenvolver projetos 

em parceria.   

Para tal, o CEDERJ conta com equipe pedagógica e técnica de alto nível, para auxiliar na 

elaboração de material didático, no acompanhamento tutorial nas formas presencial e a distância e no 

processo de avaliação.   

A metodologia de educação a distância, adotada em nosso projeto, está consolidada em quatro 

pilares principais. O primeiro é o material didático especialmente preparado para educação á distância, 



 

em diferentes mídias: impresso, vídeo-aulas, web. O segundo é o processo de tutoria nas modalidades 

presencial e a distância. O terceiro pilar é o processo de avaliação presencial e a distância, supervisionado 

pelos coordenadores de disciplina e de curso, que garantem a credibilidade e acompanhamento do 

processo ensino aprendizagem. O quarto pilar consiste no conjunto de atividades presenciais que 

acontecem nos polos de apoio presencial, localizados nos municípios do Estado do Rio de Janeiro.   

 

Material didático  

O Ministério da Educação publicou recentemente indicadores de qualidade para os cursos de 

graduação que estabelecem itens básicos para o planejamento de programas a distância. Em relação ao 

material didático, o documento recomenda:   

• considerar que a convergência e a integração de materiais impressos, radiofônicos, 

televisivos, de informática, de teleconferências, dentre outros, criam ambientes de aprendizagem ricos e 

flexíveis, quando acrescidos da mediação do professor;  

• incluir no material educacional um guia – impresso e/ou disponível na rede Internet – que:  

1. oriente o aluno quanto às características da educação a distância e quanto a direitos, 

deveres e atitudes de estudo a serem adotadas;   

2. informe sobre o curso escolhido;  

3. esclareça como se dará a interação com professores e colegas;   

4. apresente cronograma e sistema de acompanhamento, avaliação e todas as demais 

orientações que lhe darão segurança durante o processo educacional.   

 

• informar, de maneira clara e precisa, que meios de comunicação e informação serão 

colocados à disposição do aluno (livros-textos, cadernos de atividades, leituras complementares, roteiros, 

obras de referência, websites, vídeos, ou seja, um conjunto impresso e/ou disponível na rede que 

proporcione flexibilidade e diversidade);   

• detalhar nos materiais educacionais que competências cognitivas, habilidades e atitudes o 

estudante deverá alcançar ao fim de cada unidade, módulo, disciplina, oferecendo-lhe oportunidades 

sistemáticas de auto-avaliação.   

A elaboração do material didático do CEDERJ seguirá as orientações da SEED/MEC para que o 

processo educacional atinja seus objetivos.  

O material didático estará disponível em diferentes formatos e suportes, garantindo múltiplas 

alternativas de acesso à informação. Dessa forma, os conteúdos básicos de materiais impressos, vídeos, e 

CD-ROM — enviados diretamente aos alunos ou postos à disposição nos polos — também constarão na 

Internet, o que permitirá que os participantes dos cursos do CEDERJ se preparem para as mudanças 

tecnológicas contemporâneas e futuras, a exemplo do que vem sendo realizado nas principais instituições 



 

estrangeiras, como a Universidade Nacional a Distância da Espanha, a Fern Universität da Alemanha e a 

Universidade a Distância do Canadá.  

Visando estabelecer diretrizes comuns para o trabalho das equipes de conteúdo e técnicas, foi 

elaborado o Manual de Produção de Material Didático do CEDERJ (anexo II). Embora fixe rumos e 

métodos de padronização, o Manual reconhece as especificidades de cada disciplina e curso.  

  

Tutoria: acompanhamento nas disciplinas e orientação acadêmica  

A educação a distância requer eficiente acompanhamento dos alunos. É fundamental promover, 

ao máximo, a interação dos estudantes com seus professores e tutores, compensando problemas inerentes 

aos processos de ensino e aprendizagem à distância. Nem sempre o aluno dispõe de metodologia de 

estudo que o leve a se acostumar com esses processos. É fundamental ao CEDERJ disponibilizar meios 

para auxiliar os estudantes nessa transição. Assim, os estudantes terão o auxílio de especialistas nos polos 

regionais, além de recursos como biblioteca, espaço de estudos e microcomputadores conectados à 

Internet. Cada polo regional conta com, no mínimo, um tutor para cada área de conhecimento, que pode 

responder as dúvidas dos alunos. Para dirimir as dúvidas de conteúdo, os alunos também podem utilizar 

os computadores disponíveis nos polos, ou outros recursos que tenham acesso, e entram em contato com 

os tutores a distância das disciplinas específicas que estão nos centros de atendimento à distância das 

universidades consorciadas. Cada aluno é acompanhado a distância, em cada disciplina, por docentes de 

reconhecida competência e que compõem o quadro acadêmico das universidades públicas no Estado. 

Auxiliando tais professores, há um corpo de tutores pós-graduados que também atua a distância nas 

instituições às quais estão ligados.   

Os docentes das universidades também são responsáveis pelo treinamento e suporte a distância 

aos tutores dos polos regionais. Sempre que possível, o contato de estudantes com os orientadores 

universitários será, preferencialmente, realizado via Internet, que deverá estar acessível nos polos para os 

inscritos nos cursos locais, tendo cada aluno um endereço de correio eletrônico e espaço para 

armazenamento de arquivos digitais. No caso de comunicação por computadores ser inviável ou 

ineficiente, prevê-se o uso de telefone, fax e correio convencional.   

Dessa forma, o aluno sempre contará com o atendimento, seja presencial (por tutores nos polos) 

ou a distância (por tutores a distância ou por professores das universidades consorciadas).  

  

Aulas práticas em laboratórios nos Polos   

As atividades presenciais obrigatórias acontecem principalmente nos finais de semana e incluem 

as aulas práticas de diversas disciplinas obrigatórias ou optativas/eletivas. Cada Polo é dotado de 

laboratórios de Biologia, Física e Química com infra-estrutura de equipamentos, materiais e reagentes 

para execução das aulas práticas. Estas aulas são apresentadas pelos tutores presenciais, capacitados e 

orientados por tutores a distância e professores coordenadores.  



 

 Estágio Supervisionado   

Disciplina de cunho obrigatório, o Estágio Supervisionado é de fundamental importância, na 

medida em que promoverá a inserção do aluno no mundo do trabalho, propiciando-lhe, assim, contato 

com sua profissão futura e com profissionais de sua área de conhecimento. Na prática é que se pode 

desenvolver uma sequência de ações na qual o estudante se torna responsável por tarefas em ordem 

crescente de complexidade. A organização, supervisão e acompanhamento dos estágios serão definidos 

pela coordenação dos cursos e viabilizados pelas Universidades. Os estágios deverão ser realizados em 

escolas da região do aluno, sob a supervisão de docentes e tutores do curso.  

  

Avaliação   

A avaliação de cada disciplina é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, e pode 

variar em função das orientações dos professores coordenadores de disciplinas e de necessidades 

contextuais vigentes no momento da sua implantação. De forma geral o processo avaliativo de uma 

disciplina é composto por duas avaliações a distância, duas avaliações presenciais e, quando necessário, 

de uma avaliação suplementar presencial.  

 

Seguem algumas características gerais de cada modalidade de avaliação:   

Avaliações a distância (AD) — São essencialmente de caráter formativo e devem ser realizadas, 

basicamente, a partir da metade do primeiro e do segundo bimestre. Podem, de acordo com a essência da 

disciplina e de decisões de ordem pedagógica, constituírem-se de trabalhos enviados para os polos pelos 

tutores e por eles corrigidos, ou de exames a distância, com prazo para retorno das soluções elaboradas 

pelos alunos. As avaliações a distância devem atribuir notas. Sugere-se que o peso de cada avaliação a 

distância corresponda a 10% (dez por cento) da nota final do aluno na disciplina. Assim, a soma dos 

resultados nas AD corresponderia a 20% (vinte por cento) da nota final. Sempre que possível, essas 

avaliações devem conter trabalhos ou questões a serem resolvidas por grupos de alunos, estimulando o 

processo autoral de caráter cooperativo.  

  

Avaliações presenciais (AP) — Devem ser aplicadas, basicamente, nos finais do segundo mês e 

do período letivo (fim do quarto mês). Essas avaliações têm, no entanto, planejamento temporal rígido. 

Realizadas nos polos regionais devem ocorrer em dias e horários preestabelecidos, dentro dos períodos de 

Avaliações Presenciais (AP) do CEDERJ, sendo duas por semestre letivo, que se realizam em dois finais 

de semana, planejadas e incluídas no calendário escolar (publicado no Guia do Aluno CEDERJ). 

Recomenda-se não haver qualquer outra atividade letiva durante os PAP.   

Tais avaliações devem seguir o rigor próprio dos exames presenciais realizados pelas universidades 

consorciadas, tanto no que se refere à fiscalização, quanto à elaboração, aplicação e correção das provas. 

O padrão de excelência do curso corresponderá à qualidade de suas AP. Sugere-se que o peso de cada 

avaliação tutorial seja de 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) do total da nota final. Assim, 



 

as avaliações presenciais, somadas, corresponderiam a 80% (oitenta por cento) a 60% (sessenta por 

cento) da nota final do aluno.  

  

Avaliação Presencial 3 – é uma avaliação suplementar presencial, deve acontecer após a última 

AP. Constitui-se em uma nova oportunidade para o aluno que não obteve nota suficiente para aprovação 

ou precisou ausentar-se de uma das avaliações anteriores.   

  

Seleção de alunos  

O acesso ao curso deverá seguir os mesmos modelos vigentes para a entrada nos cursos de 

graduação presenciais das universidades consorciadas. O CEDERJ, que reúne Instituições de Ensino 

Superior (IES) públicas, deve se basear nos determinantes legais do acesso à educação universitária 

pública. A Lei de Diretrizes e Bases exige que sejam asseguradas: a igualdade de oportunidades, a 

equidade, a conclusão do ensino médio ou equivalente e o processo seletivo de capacidades.   

O consórcio CEDERJ terá processo seletivo próprio, que poderá, eventualmente, ocorrer em tempo 

diferenciado das seleções existentes nas IES consorciadas para seus cursos presenciais. O aluno que for 

selecionado no concurso será registrado no Departamento de Registro Escolar das universidades 

responsáveis pelo curso e no sistema de acompanhamento acadêmico do CEDERJ, que funcionarão de 

forma consonante.  

  

Diplomação dos alunos  

O aluno do Consórcio CEDERJ será diplomado, após a integralização curricular, pela instituição 

na qual foi registrado por ocasião do seu ingresso.   

  

  



 

  



 



 



 



 



 

 



 

 

PARECER CEE nº 196 de 20 de maio de 2014 – Renovação de Curso 

 



 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

  

COMPONENTES CURRICULARES  

  

NOME DO 

CURSO  
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA  

CATEGORIA 

DO CURSO  
(  ) BACHARELADO  (  )  FORMAÇÃO DE TECNÓLOGO   ( X)  LICENCIATURA     

PÚBLICO-

ALVO  

(  ) PROFESSORES   

(X)  DEMANDA 

SOCIAL   FORMAS DE INGRESSO  

(X) VESTIBULAR/ENEM   

( ) ANÁLISE 

CURRICULAR 

(  )  OUTROS  

TIPO DE 

CURSO 

(  ) MODULAR   

(X) SEMESTRAL   
DURAÇÃO DO CURSO  8 SEMESTRES  

CARGA–

HORÁRIA  
3.405 HORAS  

NÚMERO DE 

PERÍODOS 
       

DURAÇÃO/PERÍODO 

(MÊS)  
       

  

Período  

  

  Componente Curricular 

(Disciplina/Módulo)  

Carga Horária  
Categoria   

(obrigatória/ 

Optativa/Eletiva)  

Pré-requisito  

(indicar o(s) pré-

requisito(s) da 

disciplina)  

  

 

Teoria  Prática  Total  

                 

1  

  

  

  

  

  

  

1  ALFABETIZAÇÃO I   60h   -  60h  OBRIGATÓRIA   NÃO TEM   

2  EDUCAÇÃO ESPECIAL   60h   -  60h  OBRIGATÓRIA   NÃO TEM   

3  INFORMÁTICA INSTRUMENTAL   60h   -  60h  OBRIGATÓRIA   NÃO TEM   

4  

LÍNGUA PORTUGUESA 

INSTRUMENTAL  

60h  

 -  

60h  

OBRIGATÓRIA   NÃO TEM  

5  PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO  60h   -  60h  OBRIGATÓRIA   NÃO TEM  

  6  SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO  60h   -  60h  OBRIGATÓRIA   NÃO TEM  

                 

2  

  

  

  

  

  

  

  

1  ALFABETIZAÇÃO II  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  ALFABETIZAÇÃO I 

2  EDUCAÇÃO INFANTIL I  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  NÃO TEM 

3  FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  NÃO TEM 

4  HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO I  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  NÃO TEM 

5  

LÍNGUA PORTUGUESA NA 

EDUCAÇÃO I  

60h  

 -  

60h  

 OBRIGATÓRIA  

LINGUA PORTUGUESA 

INSTRUMENTAL 

  6  MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO I  60h  -  60h  OBRIGATÓRIA  NÃO TEM 

  

7  

ATIVIDADES 

ACADÊMICOCIENTÍFICO-

CULTURAIS 1 – AACC 1  -  15h  15h  OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

                 

 3  
  1   EDUCAÇÃO INFANTIL II  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  EDUCAÇÃO 

 INFANTIL I   



 

  

  

  

  

  

  

2   HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  NÃO TEM   

3   HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO II  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  HISTÓRIA    NA 

EDUCAÇÃO I   

4  

 LÍNGUA PORTUGUESA NA 

EDUCAÇÃO II  

60h  

 -  

60h  

 OBRIGATÓRIA  

LÍNGUA PORTUGUESA 

NA EDUCAÇÃO I  

5  

 MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO II  60h  

 -  

60h  

 OBRIGATÓRIA  

 MATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO I  

  
6  

POLÍTICAS PÚBLICAS EM  

EDUCAÇÃO  

60h  

-  

60h  

 OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

  

7  

ATIVIDADES 

ACADÊMICOCIENTÍFICO-

CULTURAIS 2 – AACC 2  
-  15h  15h  OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

                 

  

  

4  

  

  

  

1   ARTES NA EDUCAÇÃO  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

2   DIDÁTICA  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA   NÃO TEM   

3  

 EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS  

60h  

 -  

60h  

 OBRIGATÓRIA   NÃO TEM  

   

  

  

  

  

4  

 ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL   30h  30h  

60h  

 OBRIGATÓRIA  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

I E II   

5  GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO I  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA   NÃO TEM  

  

6  INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO  

60h  

 -  

60h  

 OBRIGATÓRIA  

INFORMÁTICA 

INSTRUMENTAL  

  
7  

LITERATURA NA FORMAÇÃO  

DO LEITOR  

60h  

 -  

60h  

 OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

  

8  

ATIVIDADES 

ACADÊMICOCIENTÍFICO-

CULTURAIS 3 – AACC 3  -  15h  15h  OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

                 

  

  

5  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

 AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM  

60h  

 -  

60h  

 OBRIGATÓRIA   NÃO TEM  

2  CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO I  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA   NÃO TEM  

3  

CORPO E MOVIMENTO NA 

EDUCAÇÃO  

60h  

 -  

60h  

 OBRIGATÓRIA   NÃO TEM  

4  

 ESTÁGIO NO ENSINO  

FUNDAMENTAL  30h  30h  

60h  

 OBRIGATÓRIA     

5  GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO II  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA   GEOGRAFIA NA 

EDUCAÇÃO I  

  6   GESTÃO EDUCATIVA I  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

  7  TRABALHO E EDUCAÇÃO  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

  

8  

ATIVIDADES 

ACADÊMICOCIENTÍFICO-

CULTURAIS 4 – AACC 4  -  15h  15h  OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

                 

  

  

  

  

  

6  

  

  

  

  

1  CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO II  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  CIÊNCIAS NA  

EDUCAÇÃO I   

2  CURRÍCULO  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

3  

DIVERSIDADE CULTURAL E 

EDUCAÇÃO  

60h  

 -  

60h  

 OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

4  

ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  30h  30h  

60h  

 OBRIGATÓRIA  

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  



 

  

  

  

  

5  GESTÃO EDUCATIVA II  60h   -  60h   OBRIGATÓRIA  GESTÃO EDUCATIVA I   

  
6  

METODOLOGIA DA PESQUISA 

EM EDUCAÇÃO  

60h  

 -  

60h  

OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

  

7  

PEDAGOGIA NOS ESPAÇOS  

SOCIAIS DE FORMAÇÃO 

HUMANA  

60h  

 -  

60h  

OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

  

8  

ATIVIDADES 

ACADÊMICOCIENTÍFICO-

CULTURAIS 5 – AACC 5  -  15h  15h  OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

                 

  

  

  

7  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO  

ENSINO MÉDIO NORMAL   30h  30h   

60h  

OBRIGATÓRIA  

A PARTIR DO 4º 

PERÍODO   

2  

IMAGEM, CULTURA E 

TECNOLOGIA  

60h  

-   

60h  

OBRIGATÓRIA  NÃO TEM   

3  

LÍNGUA BRASILEIRA DE  

SINAIS - LIBRAS   

60h  

-   

60h  

OBRIGATÓRIA  NÃO TEM   

4  MONOGRAFIA I  30h  90h   

120h  

OBRIGATÓRIA  

 METODOLOGIA DE 

PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO  

5  ELETIVA RESTRITA  60h   -   60h  OPTATIVA/ 

ELETIVA   

 NÃO TEM   

  6  ELETIVA RESTRITA  60h  -  60h  OPTATIVA/ 

ELETIVA  

NÃO TEM  

  7  ELETIVA RESTRITA  60h  -  60h  OPTATIVA/ 

ELETIVA  

NÃO TEM  

  

8  

ATIVIDADES 

ACADÊMICOCIENTÍFICO-

CULTURAIS 6 – AACC 6  -  15h  15h  OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

                 

                 

  

  

8  

  

  

  

  

  

1  EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA  60h  -   60h   OBRIGATÓRIA  NÃO TEM   

2  

ESTÁGIO EM ESPAÇOS SOCIAIS 

DE FORMAÇÃO HUMANA   30h  30h   

60h  

OBRIGATÓRIA  

PEDAGOGIA NOS 

ESPAÇOS  

SOCIAIS DE  

FORMAÇÃO HUMANA   

3  

ESTÁGIO EM GESTÃO 

EDUCATIVA   30h   30h   

60h  

OBRIGATÓRIA  

GESTÃO EDUCATIVA 

I E II   

4  MONOGRAFIA II   30h  90h   120h  OBRIGATÓRIA  MONOGRAFIA I  

5  ELETIVA RESTRITA  60h  -  60h  OPTATIVA/ 

ELETIVA  

NÃO TEM   

    

  

  

6  ELETIVA RESTRITA  60h  -  60h  OPTATIVA/ 

ELETIVA  

NÃO TEM  

  7  ELETIVA RESTRITA  60h  -  60h  OPTATIVA/ 

ELETIVA  

NÃO TEM  

  

8  

ATIVIDADES 

ACADÊMICOCIENTÍFICO-

CULTURAIS 7 – AACC 7  -  15h  15h  OBRIGATÓRIA  NÃO TEM  

                 

Total  2940  465h  3.405h  

 

 

 

 



 

LISTAGEM DAS DISCIPLINAS ELETIVA RESTRITA 

 

Inclusão da Disciplina Eletiva Restritiva: CULTURA E COTIDIANO ESCOLAR 

 

 

Optativas  

 

 

  DISCIPLINAS  T  P  Total  Categoria  

1  EDUCAÇÃO EM SAÚDE  60h   -  60h  Eletiva Restrita  

2  EDUCAÇÃO INCLUSIVA E COTIDIANO 

ESCOLAR  

60h   -  60h  Eletiva Restrita  

3  ESCOLA, VIOLÊNCIA E DIREITOS 

HUMANOS  

60h   -  60h  Eletiva Restrita  

4  FILOSOFIA POLÍTICA E ESCOLA  

PÚBLICA  

60h   -  60h  Eletiva Restrita  

5  MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO  60h   -  60h  Eletiva Restrita  

6  PSICANÁLISE E EDUCAÇÃO  60h   -  60h  Eletiva Restrita  

7  QUESTÕES ÉTNICAS E DE GÊNERO  60h   -  60h  Eletiva Restrita  

8  CULTURA E COTIDIANO ESCOLAR  60h    60h  Eletiva Restrita  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


