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1 A INSTITUIÇÃO 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO  

 

MANTENEDORA 

1. CNPJ: 63.887.756/0001-14 

2. Razão Social: Sociedade Civil Integrada Madre Celeste Ltda. 

3. Código da Mantenedora: 1539 

4. Natureza Jurídica: Sociedade civil de direito privado e com fins lucrativos 

5. Endereço: Estrada da Providência, 10, Cidade Nova VIII, bairro Coqueiro, 

Ananindeua, PA, CEP 67110-000. 

6. Telefone(s): (91) 3273-1558 

7. E-mail: esmac@esmac.com.br 

8. Representante Legal: 

a. Nome Completo: Amintas José Quincosta Pinheiro Neto 

b. E-mail: diretoriafinanceira@esmac.com.br 

c. Telefone: (91) 3273-1558 

 

MANTIDA 

1. Nome da Mantida: ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE 

2. Sigla: ESMAC 

3. Código da Mantida: 2350 

4. Organização Acadêmica: FACULDADE 

5. Categoria Administrativa: PARTICULAR 

6. Endereço: Estrada da Providência, 10, Cidade Nova VIII, bairro Coqueiro, 

Ananindeua, PA, CEP 67110-000. 

7. Telefone(s): (91) 3273-1558 

8. Site: www.esmac.com.br 

9. Dados do Corpo Dirigente (Diretor Geral): 

a) Nome Completo: Pedro Sergio Mora Filho 

b) E-mail: pedro.mora@esmac.com.br 

c) Telefone: (91) 3273-1558 

d) Cargo: DIRETOR GERAL 
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1.2. HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Escola Superior Madre Celeste, com limite territorial de atuação circunscrito ao município 

de Ananindeua, no Estado do Pará, é um estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela 

Sociedade Civil Integrada Madre Celeste Ltda., pessoa jurídica de direito privado com fins 

lucrativos, com sede e foro em Ananindeua/Pará. 

A Sociedade Civil Integrada Madre Celeste Ltda. está inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 63.887.756/0001-14. Seu Contrato Social foi registrado no Cartório 

de Registro de Títulos e Documentos, em 07 de novembro de 1991, na Comarca de Ananindeua, no 

Estado do Pará, tendo sido alterado em 19 de agosto de 2004. 

A Escola Superior Madre Celeste foi credenciada pela Portaria MEC nº 2.928 de 14/12/2001, 

publicada no DOU de 18/12/2001. 

No ano de 2001, a Escola Superior Madre Celeste obteve autorização para ministrar o Curso 

de Graduação em Artes Visuais, modalidades Bacharelado e Licenciatura (Portaria MEC nº 2.929 

de 14/12/2001, DOU de 18/12/2001). 

No ano seguinte, em 2002, a Escola Superior Madre Celeste obteve autorização para 

ministrar os seguintes Cursos de Graduação: Letras – Espanhol e Letras – Inglês, modalidade 

Licenciatura (Portaria MEC nº 349 de 06/02/2002, DOU de 07/02/2002); Pedagogia, modalidade 

Licenciatura (Portaria MEC nº 1.019 de 04/04/2002, DOU de 05/04/2002); História, modalidades 

Bacharelado e Licenciatura (Portaria MEC nº 3.870 de 26/12/2002, DOU de 27/12/2002); 

Geografia, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 3.871 de 26/12/2002, DOU de 27/12/2002); 

Matemática, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 3.872 de 26/12/2002, DOU de 27/12/2002); 

Administração, modalidade Bacharelado (Portaria MEC nº 3.873 de 26/12/2002, DOU de 

27/12/2002); Administração, modalidade Bacharelado (Portaria MEC nº 3.874 de 26/12/2002, DOU 

de 27/12/2002). 

Em 2006, foram reconhecidos os seguintes Cursos de Graduação: Pedagogia, modalidade 

Licenciatura (Portaria MEC nº 666 de 15/03/2006, DOU de 16/03/2006); Artes Visuais, 

modalidades Bacharelado e Licenciatura (Portaria MEC nº  323 de 04/07/2006, DOU de 

05/07/2006); História, modalidades Bacharelado e Licenciatura (Portaria MEC nº 323 de 

04/07/2006, DOU de 05/07/2006); Letras – Espanhol e Letras – Inglês, modalidade Licenciatura 

(Portaria MEC nº 323 de 04/07/2006, DOU de 05/07/2006). 

A partir do ano de 2006, a Escola Superior Madre Celeste deu continuidade ao seu processo 

de expansão. Assim, ainda em 2006, foi autorizado o funcionamento do Curso de Graduação em 

Educação Física, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 727, de 06/10/2006, DOU de 
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10/10/2006) e do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar (Portaria SETEC nº 250, de 

05/12/2006, DOU de 11/12/2006). 

Em 2007, foi autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processos 

Gerenciais (Portaria SETEC nº 128, de 11/01/2007, DOU de 15/01/2007) e do Curso de Graduação 

em Direito, modalidade Bacharelado (Portaria MEC nº 618, de 05/07/2007, DOU de 09/07/2007). 

Em 2008 foi reconhecido o Curso de Graduação em Geografia, modalidade Licenciatura 

(Portaria MEC nº 311 de 24/04/2008, DOU de 25/04/2008). Nesse ano, também, foi reconhecido o 

Curso de Graduação em Matemática, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 490 de 08/07/2008, 

DOU de 09/07/2008) e o Curso de Graduação em Administração, modalidade Bacharelado (Portaria 

MEC nº 571 de 21/08/2008, DOU de 22/08/2008). 

Em 2009, foi autorizado o funcionamento do Curso de Graduação em Enfermagem, 

modalidade Bacharelado (Portaria nº MEC 1.445 de 23/09/2009, DOU de 24/09/2009). Ainda em 

2009, foi reconhecido o Curso de Graduação em Administração, modalidade Bacharelado (Portaria 

MEC nº 778 de 10/06/2009, DOU de 15/06/2009). 

Em 2015 foram autorizados os cursos de Nutrição, Biomedicina e Gastronomia pela Portaria 

MEC 268 de 27/03/2015, DOU 30/03/2015 

Em 2016 ampliamos nosso portfólio de cursos com a autorização de Farmácia pela Portaria 

98 de 01/04/2016, DOU 04/04/2016. 

Concomitante ao desenvolvimento dos Cursos de Graduação ofertados, a Escola Superior 

Madre Celeste iniciou a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, ampliando as oportunidades 

de qualificação para a sua região de inserção.   Atualmente, a Escola Superior Madre Celeste oferece 

os seguintes cursos de pós-graduação lato sensu: Gestão e Docência no Ensino Superior, Educação 

Inclusiva, Fisiologia do Exercício Aplicado à Academia e Personal Trainer, Treinamento 

Desportivo, Psicopedagogia, Tecnologia Aplicada à Educação. 

 

1.3 HISTÓRICO DO EAD NA ESMAC 

 

O início das ações da ESMAC em direção ao ensino na modalidade a distância ocorreu em 

20XX, primeiramente quando foi implantado o AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem e alguns 

serviços de interação online, como os recursos de avisos, chat, fórum de discussão, entre outros. 

Assim, a ESMAC, atenta em relação a velocidade e o avanço com que as tecnologias de informação 

e comunicação necessárias para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, levando a 

implementação gradual tais ferramentas. Neste sentido, priorizou ferramentas que ampliam as 

oportunidades de aprendizado e otimizam o tempo em sala de aula (espaços grupais), além de 
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fomentar a interação entre os alunos e professores do respectivo curso, além da possibilidade de 

interação com os demais cursos ofertados pela IES, implementado ações e oportunidades de 

interdisciplinaridade e sociabilidade entre a comunidade acadêmica estudantil. 

O AVA da ESMAC apresentou-se como um recurso inovador no cotidiano dos acadêmicos, 

permitindo as seguintes funcionalidades: 

• Disponibilização de todos os planos de ensino da instituição. 

• Disponibilização dos planos de aula, estabelecendo atividades que devem ser concluídas antes, 

durante e após os momentos presenciais em sala de aula. 

• Disponibilização de atividades de aprendizagem, incluindo avaliações e exercícios. 

• Disponibilização de conteúdo em formato SCORM, utilizado para enriquecer a formação do aluno. 

• Controle dos registros de supervisão de estágio, orientação dos TCCs e gerenciamento das 

Atividades Complementares obrigatórias. 

• Disponibilização ainda de recursos de multimídia para nivelamento de conteúdos da educação básica 

em Matemática, Física, Química, História e Língua Portuguesa. 

• Interação com alunos e professores por meio de avisos, Blog, wiki, fóruns, chat. 

• Oferece ainda treinamentos, tutoriais e manuais de utilização do AVA. 

• Espaço para qualificação e capacitação docente e de técnicos administrativos. 

• Acessibilidade aos portadores de deficiência.  

 

O AVA otimiza o tempo de docentes e discentes em sala de aula e incrementa formas de 

relacionamento dos alunos com seus colegas e professores. No AVA, o aluno terá acesso antecipado 

ao conteúdo das disciplinas, o que transformará a sala de aula em ambiente de discussão. Isso 

ampliará as oportunidades de desenvolvimento das atividades práticas, do relacionamento entre os 

alunos, tornando-as mais interessantes. 

O PPC do curso de Licenciatura em Pedagogia EaD contempla também atividades 

complementares na modalidade EaD, utilizando o AVA institucional, valorizando assim, o estudo 

e a autonomia da aprendizagem. E desde 20XX, vêm sendo realizados cursos de capacitação através 

do AVA para professores e coordenadores, com produção de material e participação em fóruns, 

visando à formação continuada do corpo docente da instituição. 

Assim, a IES possui uma cultura pedagógica inovadora e exitosa frente a luz de situação 

anterior com a utilização de tecnologias de informação e comunicação nos cursos presenciais e 

desenvolveu qualificação técnica e acadêmica para o desenvolvimento das mesmas em apoio ao 

processo de ensino aprendizagem, dotando-a de condições para oferecer cursos de excelência na 

modalidade a distância. 
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1.4. IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 

Missão 

A nossa missão é: 

Promover a construção do conhecimento a partir das dimensões ensino-pesquisa-extensão, 

contribuindo para o desenvolvimento regional, com responsabilidade socioambiental, em respeito 

às diversidades e aos direitos humanos. 

 

Visão 

A visão da IES permeia todas as políticas de ensino, pesquisa e extensão para ser uma 

instituição de ensino inovadora, referência na produção e disseminação do conhecimento, capaz de 

preparar cidadãos para o trabalho e para a vida, organiza a composição e o desenvolvimento do 

currículo, entendido como toda e qualquer experiência educacional, de maneira que possa ser 

refletida em todos os aspectos de atuação. 

Deste modo a Visão da ESMAC é: 

Ser referência como Instituição de Ensino Superior na região, formadora de profissionais 

éticos e inovadores, com habilidades e competências técnicas e científicas, contribuindo para uma 

sociedade sustentável. 

 

Valores 

Os Valores que balizam as práticas e os comportamentos da Escola Superior Madre Celeste 

(ESMAC) e de seus integrantes, independentemente do cenário vigente, e representam as doutrinas 

essenciais e duradouras da instituição são: Ética, Profissionalismo, Respeito Às Pessoas, 

Valorização Das Pessoas, Confiança, Comprometimento, Transparência, Proatividade, 

Excelência, Inovação, Coletividade. 

 

O papel da ESMAC 

A concepção de educação assumida pela ESMAC é desenvolvida a partir da intencionalidade 

específica da educação superior, exarada nas finalidades que a Carta Magna da Educação Brasileira1 

apresenta em seu artigo 43:  

 

1 BRASIL, Ministério da Educação. Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. 
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o estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

o formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

o incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do mundo em que vive; 

o promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber por intermédio do ensino, de publicações 

ou de outras formas de comunicação; 

o suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

o estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 

e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

o promover a extensão, aberta a toda comunidade, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição. 

 

Objetivos Institucionais 

Diante destes fatos, a ESMAC tem como objetivo institucionais que orientam as atividades 

da Faculdade: 

1. Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégicas; 

2. Adaptar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade; 

3. Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de 

excelência acadêmica; 

4. Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino; 

5. Buscar novos patamares de excelência acadêmica na Pós-Graduação; 

6. Ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação; 

7. Institucionalizar ações de interação com os egressos; 

8. Promover a implantação de estruturas inovadoras de pesquisa; 



9 
 
 

 
 

9. Fortalecer a inserção regional e a responsabilidade social da ESMAC na área do ensino, 

pesquisa e extensão; 

10. Melhorar as ações e estimular propostas inovadoras de interação comunitária com 

responsabilidade social; 

11. Ampliar o ambiente cultural e artístico da ESMAC para aperfeiçoar a formação do 

ser humano; 

12. Sensibilizar, conscientizar, orientar e estimular práticas com responsabilidade social; 

13. Sensibilizar, conscientizar, orientar e estimular práticas de inclusão social; 

14. Dirigir a gestão da ESMAC com Qualidade, Respeito ao Meio Ambiente, Segurança 

e Saúde Ocupacional; 

15. Proporcionar a formação em nível de pós-graduação Lato Sensu e Aperfeiçoamento 

na ESMAC. 
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2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

2.1 CONCEPÇÃO DO CURSO  

 

2.1.1 Contexto educacional 

A ESMAC limita-se, territorialmente, ao município de Ananindeua, no Estado do Pará. O 

Estado do Pará, situado no centro da Região Norte, conta com 1.248.042 km2 de extensão, 

representando 16,66% do território brasileiro e 26% da Amazônia. Cortado pela Linha do Equador 

no seu extremo norte é dividido em 143 municípios, onde vivem cerca de 7 milhões de pessoas. Os 

municípios economicamente mais importantes do estado são: Belém (capital do Estado), Santarém, 

Marabá, Parauapebas, Ananindeua.  

O Pará integra a Amazônia Legal, instituída através de dispositivo de lei para fins de 

planejamento econômico da Região Amazônica. A atual área de abrangência da Amazônia Legal 

corresponde à totalidade dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins e parte do Maranhão (a oeste do meridiano de 440 de longitude oeste), 

perfazendo uma superfície de aproximadamente 5.271.423km2 correspondente a aproximadamente 

61% do território brasileiro. Entre as unidades da Federação que a compõem destacam-se o 

Amazonas e o Pará que, respectivamente, possuem áreas de 1.557.820 km2 e 1.245.870,700 km2, 

somando mais de 55% do total. Pertencem à Amazônia Legal mais de 2/3 das fronteiras geográficas 

do País. As principais atividades econômicas da Região são o extrativismo vegetal, mineral e a 

agropecuária, sendo que as atividades de extrativismo vegetal e agropecuária são praticadas em 

todos os Estados e a exploração e extrativismo mineral são mais acentuadas ou concentradas nas 

regiões sul, norte e oeste do Estado. No Pará, destaca-se, ainda, a indústria de transformação de 

minerais (alumínio). Ocorre também, extrativismo mineral nos estados do Amapá e Amazonas. 

A economia do Estado do Pará, tradicionalmente calcada no extrativismo, sofreu a primeira 

grande mudança na década de 70, com a política de incentivos fiscais, definida pelo Governo 

Federal, para estimular o desenvolvimento de vários projetos industriais, agrícolas e pecuários.  

Outra grande mudança no perfil da economia paraense começou a se desenhar em meados 

da década de 1990, mais precisamente em 1995. Nesse período, o Governo do Estado do Pará, além 

de adotar mecanismos de incentivo à implantação de novos projetos produtivos, passou a trabalhar 

a mudança da base produtiva do Estado, a partir das suas áreas vocacionais, de modo a garantir um 

desenvolvimento econômico e social efetivo e permanente. A nova base produtiva do Pará está 

assim calcada em três grandes áreas: agroindústria, verticalização da produção mineral e turismo. 
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A verticalização da produção mineral prevê o melhor aproveitamento econômico das 

inúmeras e valiosas jazidas minerais do estado do Pará, que possui a maior província mineral do 

Brasil. A verticalização reduz a exportação do minério quase que em estado bruto, incorporando 

novas etapas ao processo produtivo, de forma integrada, solidificando, ampliando e diversificando 

o parque industrial paraense, aumentando a geração de emprego e renda e agregando valores aos 

produtos da pauta de exportação do Pará. Neste campo são variadas as possibilidades para os 

investidores que contam com a diversidade da produção mineral do Estado, do ferro às pedras 

preciosas, passando por manganês, cobre, bauxita e com indústrias já em operação que produzem, 

por exemplo, alumina e alumínio.  

A meta no setor de agroindústria é a de fortalecer o desenvolvimento rural, através do 

consórcio entre agricultura e indústria. Ao lado das culturas já existentes, que vêm crescendo ano a 

ano, como a do cacau, surgem indústrias como óleo de palma, sucos e polpas de frutas e de fibra de 

cocos. A introdução da cultura da soja apresentou resultados excelentes, índices de produtividade 

acima da média verificada no País, o que indica boas perspectivas para a atividade. Além dos 

aspectos econômicos, o desenvolvimento da agroindústria utiliza basicamente áreas já degradadas, 

recuperando-as de forma produtiva e evitando destruição de novas áreas. 

O Estado do Pará oferece inúmeros e fortes atrativos para o turismo (49% dos atrativos 

naturais de toda a Amazônia, segundo a Organização dos Estados Americanos – OEA). Esta 

atividade vem crescendo, principalmente, após os investimentos em infraestrutura realizados pelo 

Governo do Estado. A política de desenvolvimento do turismo, que garante retorno dos 

investimentos, desenvolvimento socioeconômico e baixo nível de agressão ambiental, dividiu o 

Estado em seis pontos: 

Belém e Costa Atlântica: voltado para o turismo de negócios, lazer, cultura e culinária, com 

centros de convenções, museus, teatros, bosques, belas praias e restaurantes regionais.  

Tapajós: onde se encontram os rios Amazonas e Tapajós, além de exuberante paisagem de 

praias fluviais, cachoeiras, florestas e formações rochosas, oferece a possibilidade de acompanhar 

importantes manifestações culturais do povo paraense. 

Araguaia-Tocantins: voltado para o turismo ecológico e de aventura, concentra os torneios 

de pesca esportiva disputados no Estado, inclusive no lago da hidrelétrica de Tucuruí e oferece as 

belas praias fluviais dos rios desta microrregião, que só aparecem nos meses de verão. 

Marajó: voltado para o turismo ecológico. Na ilha, localizada na foz do Amazonas, as 

atrações são inúmeras, da culinária à pororoca, das praias aos cenários de pantanal; das 

manifestações culturais à riqueza da flora e da fauna.     
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Xingu: representado no Plano de Desenvolvimento Turístico, da Companhia Paraense de 

Turismo (Paratur), por Altamira. Conhecido como o maior município do mundo, em termos de 

extensão, Altamira é daqueles municípios inesquecíveis: belas praias, uma rica história cultural, 

preservada pelos descendentes de índios e portugueses e ainda faz parte de uma das mais belas e 

preservadas regiões do Norte do Brasil. Com dois mil quilômetros de extensão, o rio Xingu é um 

dos principais corredores de pesca esportiva no Pará (modalidade que cresce a cada ano em todo o 

País) e abriga um manancial paradisíaco de belos peixes. Cachoeiras, corredeiras e praias de água 

doces são abundantes e se transformam num grande atrativo aos moradores locais e aos programas 

de turismo ecológico nos finais de semana. 

O município de Ananindeua, localizado na mesorregião Metropolitana de Belém, possui área 

de 190,581 km2. Com a economia voltada basicamente para a agropecuária e serviços, Ananindeua 

ganhou impulso com a implantação do Distrito Industrial na década de 80, que tem infraestrutura 

para abrigar grandes investimentos. 

No Produto Interno Bruto do município de Ananindeua, em 2017 (Fonte: IBGE - 

FAPESPA), o valor foi de R$5.777.643. 

O crescimento populacional do município, acompanhado de desenvolvimento econômico 

nos últimos anos levaram Ananindeua a ser considerado o município mais dinâmico do Brasil, o 

“oásis da Amazônia”, segundo o Atlas do Mercado Brasileiro 2008, publicado pelo Jornal Gazeta 

Mercantil. Para a elaboração do Atlas do Mercado Brasileiro, o jornal Gazeta Mercantil mapeou os 

municípios cuja economia apresenta índices reais de crescimento, acima da média nacional. De 

acordo com os dados levantados pelo jornal Gazeta Mercantil, Ananindeua teve um crescimento de 

168% acima da média do Brasil, concorrendo com outros 300 municípios de todo o País.  

A população do município de Ananindeua, segundo Estimativas da População do 

IBGE/20212, é de 540.410 habitantes. É o segundo município mais populoso do Pará e o terceiro da 

Amazônia. No quadro a seguir é apresentada a distribuição da população, segundo faixas etárias 

(em anos) e sexo de acordo com o último censo realizado, levando em consideração que devido a 

pandemia da COVID 19 não foi possível realizar o censo em 2020: 

 
2 Fonte: IBGE, disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama>  acesso em: 04/04/2021 às 

18h 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama%3e%20%20acesso%20em:%2004/02/2021
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama%3e%20%20acesso%20em:%2004/02/2021
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama%3e%20%20acesso%20em:%2004/02/2021
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Fonte: IBGE, 2010. 

 

Por meio da pirâmide populacional do município de Ananindeua (IBGE, 2010) observa-se 

que a população municipal possui uma estrutura jovem. 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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No campo da educação, o município de Ananindeua dispõe de infraestrutura educacional 

composta por uma rede escolar de todos os níveis da educação. De acordo com o Censo Escolar do 

INEP (2020) a situação da educação municipal pode assim ser sintetizada: 

 

Números de escolas por nível 

Variável Ananindeua Pará Brasil 

Pré-escolar 116 64,84 1.077,91 

Fundamental 240 9.278 124.840 

Médio 67 877 28,933 

 

Matrículas por nível 

Variável Ananindeua Pará Brasil 

Pré-escolar 11.642 2.319,96 47.547,21 

Fundamental 65.368 1.394.00 26.718.830 

Médio 21.010 354.447 7.550.753 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 

2020. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. 

 

De acordo com o Censo Escolar apresentado, se confirma a existência de uma demanda 

potencial para a educação superior no município. Segundo dados do e-MEC (2020), a educação 

superior presencial no município de Ananindeua é oferecida por 05 instituições de ensino superior, 

que são: Escola Superior Madre Celeste (ESMAC); Faculdade da Amazônia (FAAM) e 

Universidade da Amazônia (UNAMA), Estácio, Faculdade Maurício de Nassau. Em relação a 

educação superior a distância, no município é ofertada por meio de XX IES, que são: xxxx; xxxx.. 

Com a aprovação do novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2014/2024, instituído 

pela Lei nº 13.005/2014 definiu 10 diretrizes que devem guiar a educação brasileira neste período e 

estabeleceu 20 metas a serem cumpridas na vigência. O MEC prevê o aumento da demanda para a 

taxa de escolarização líquida e a taxa de escolarização bruta, redimensionando tanto a qualidade 

quanto a quantidade de vagas ofertadas para o ensino superior, com preocupação premente com a 

garantia de acesso e permanência das populações de origem étnico-raciais historicamente excluídas 

(índios e negros), além das pessoas com condição econômica desfavorável. Além disso, há em suas 

metas e prioridades para o ensino superior a preocupação com a formação continuada de professores 
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(níveis de Mestrado e Doutorado), oferta de pós-graduação nas IES para melhoria da condição de 

acesso ao mundo do trabalho. Com uma população jovem em sua maioria, Ananindeua necessita 

transpor as deficiências do setor de ensino superior, buscando nesse novo Plano os subsídios e 

incentivos necessários para atenção maior a essa população e pessoas que residem na região. 

Portanto, as possibilidades de desenvolvimento econômico e social da área de inserção da ESMAC, 

a ampliação e revisão das metas do PNE. 

 

2.1.2. O Curso de Pedagogia 

 

O Curso de Pedagogia EaD proposto também atende ao apresentar uma concepção da 

estrutura curricular fundamentada em metodologia de ensino que articula o ensino e a extensão. O 

desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de processos interdisciplinares e 

Práticas Pedagógicas desenvolve o espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a 

resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional, para posteriormente, aprofundarem a 

vivência da Pedagogia nos Estágios Supervisionados. 

No início do primeiro ano letivo na EAD da ESMAC é ofertado o programa de nivelamento 

para o ensino superior inicialmente em Matemática e Português. 

A avaliação contínua e sistematizada do curso será desenvolvida pelo NDE e pela CPA, 

serão realizadas análises anuais. Com base nestes resultados será possível identificar e promover 

melhorias no currículo e nas práticas acadêmicas no âmbito do curso. 

 

2.1.3. Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

A ESMAC tem como políticas institucionais no âmbito do Curso de Pedagogia EaD: 

 

2.1.3.1 Políticas de Ensino na Graduação 

 

 A ESMAC estabelece as seguintes diretrizes gerais para o ensino de graduação:  

1. Desenvolver os programas de aprendizagem articulando teoria e prática, orientada para o 

desenvolvimento das habilidades e competências técnico-científicas necessárias no exercício da 

profissão. 

2. Articular o ensino, a extensão e a pesquisa produzindo o conhecimento para contribuir 

com as mudanças sociais responsáveis pela melhoria da qualidade de vida. 
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3. Considerar a perspectiva interdisciplinar como desafio à uma ação docente inovadora, 

levando o acadêmico a compreender o papel das diferentes Ciências nas soluções para os problemas 

com os quais se defronta. 

4. Desenvolver atividades teórico-práticas mediadas pelo emprego de metodologias 

modernas. 

5. Implantar ações educacionais comprometidas com a realidade local, estimulando o 

desenvolvimento tecnológico e socioeconômico da região. 

6. Incentivar os processos acadêmicos que estejam focados na valorização da autonomia 

discente. 

7. Sensibilizar a comunidade acadêmica para o processo contínuo e permanente de ensino e 

aprendizagem. 

8. Avaliar sistemática e criticamente seus processos de ensino-aprendizagem, 

proporcionando o estímulo à incorporação de novas práticas pedagógicas. 

9. Incentivar a utilização dos resultados dos processos de avaliação para fundamentar o 

planejamento acadêmico, visando à superação de deficiências e a consolidação das experiências 

bem-sucedidas. 

10. Fomentar práticas de aprendizagem inovadora para formação do cidadão comprometido 

com uma sociedade justa. 

11. Proporcionar educação de qualidade que possibilite a inserção do ser humano na 

sociedade globalizada. 

12. Estimular o relacionamento interpessoal, propiciando o trabalho em grupo e equipes. 

13. Oferecer recursos para o nivelamento de conhecimentos do ingressante, procurando 

atender as defasagens de escolaridade. 

14. Valorizar as tradições culturais e educacionais do aluno, auxiliando-o a desenvolver todo 

o seu potencial. 

15. Organizar e sistematizar a produção de conhecimento dos discentes e docentes, 

socializando-os através de seminários, simpósios, cursos e publicações. 

16. Acompanhar o egresso, visando não só a avaliação da qualidade de sua formação, mas a 

inserção profissional e o suprimento de suas necessidades de formação continuada. 

17. Garantir estrutura para o desenvolvimento da educação continuada e da educação 

profissional aos egressos. 

18. Apoiar as revisões periódicas dos currículos, reformulando os projetos pedagógicos e 

adequando-os às mudanças e necessidades do mercado de trabalho. 



17 
 
 

 
 

19. Apoiar os programas de orientação e acompanhamento acadêmico dos alunos, desde seu 

ingresso até a conclusão do curso, com vista a otimizar sua participação e vivência universitária. 

20. Incentivar a promoção e a participação dos alunos em Atividades Complementares para 

complementar sua formação social e profissional. 

21. Priorizar a atuação ética e humanística em todas as práticas profissionais. 

22. Proporcionar a prática profissional em equipes multidisciplinares e multiprofissionais. 

23. Promover a investigação científica nas práticas profissionais, despertando a necessidade 

de atualização continuada. 

24. Utilizar a diversidade de mídias e tecnologias para o melhor aproveitamento da 

comunicação adequando-se às novas metodologias no processo de aprendizagem. 

 

A política de ensino de graduação da Faculdade fundamenta-se em um processo educativo 

que favoreça o desenvolvimento de profissionais capacitados para atenderem às necessidades e 

expectativas do mundo do trabalho. 

 

2.1.3.2 Políticas de Extensão 

 
No curso, as atividades de extensão são desenvolvidas visando a promover a sua articulação 

com a sociedade, transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de 

ensino e investigação científica; e captando demandas e necessidades da sociedade para orientar a 

produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. Caracteriza-se pela viabilização prática e 

compartilhamento com a comunidade do conhecimento sistematizado pelo saber humano e daquele 

produzido na ESMAC. 

 

O ESMAC estabelece em seu PDI sua política de Extensão, a seguir uma seleção das 

diretrizes que estão diretamente relacionadas ao Curso:  

1. Consolidar a política de extensão vigente e expandir as atividades extensionistas; 

2. Fomentar atividades que mostrem os avanços científicos e tecnológicos realizados pela 

ESMAC; 

3. Estimular e consolidar ações de interação entre docentes, discentes, técnico-

administrativos e a sociedade nas atividades de extensão; 

4. Estabelecer uma política de avaliação das ações de extensão; 

5. Divulgar e apoiar a produção bibliográfica originada a partir dos conhecimentos 

produzidos nos projetos de extensão desenvolvidos pelos atores da instituição junto a 

sociedade em geral; 
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6. Apoiar o estabelecimento de parcerias com organizações públicas e privadas para o 

desenvolvimento de projetos sociais; 

7. Estimular a criação de clubes esportivos nos diferentes seguimentos esportivos para gerir 

atividades esportivas da instituição; 

8. Estimular e consolidar atividades de extensão voltadas para as Artes, nas suas diferentes 

especificidades tornando-as acessíveis à sociedade; 

9. Estimular e consolidar atividades de extensão voltadas terceira idade; 

10. Incentivar a proposição de projetos que contribuam para a geração de emprego e renda 

de alunos; 

11. Fomentar a criação de grupos de análise de conjuntura e fóruns de discussão em diversas 

áreas temáticas, visando a ampliar as contribuições da ESMAC para a resolução dos 

desafios contemporâneos da sociedade. 

 

A extensão universitária será efetivada por meio de programas, projetos, cursos, prestação 

de serviços gratuito, eventos, publicações e outros produtos acadêmicos de caráter educacional ou 

utilitário, organizados pela Faculdade e como a participação efetiva do curso de Pedagogia EaD. 

 

2.1.3.3 Políticas de Educação a Distância 

 

As principais políticas institucionais que orientam as atividades em EAD no curso de 

Pedagogia são: 

1. Formar cidadãos, aptos à inserção no mercado de trabalho através dos cursos EAD. 

2. Inovar o programa acadêmico através do uso de TIC, a fim de atender as demandas reais 

e necessidades da sociedade contemporânea. 

3. Expandir as atividades educacionais da ESMAC através dos cursos EAD, visando 

atender às especificidades e as demandas locais, regionais e nacionais. 

4. Promover a qualificação docente, tutores e do corpo técnico-administrativo para atuação 

com qualidade nas atividades EAD. 

5. Promover a extensão na modalidade EAD visando à inserção da Instituição na 

comunidade, com abrangência estadual. 

6. Organizar e sistematizar a produção de conhecimento dos discentes e docentes dos 

cursos EAD, socializando-os através de seminários, simpósios, cursos e publicações, tanto 

impressos como virtuais. 
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Meta do PNE 

 

O Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, apresenta as 

seguintes diretrizes e metas: 

a) Diretrizes: melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho; promoção 

humanística, científica e tecnológica do País. 

b) Metas: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia EaD está alinhado com os objetivos e as 

metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) e com projeto de lei do novo PNE, no 

que tange aos seguintes aspectos: 

I. Aumentar a oferta de vagas no ensino superior no município, contribuindo para elevação 

das taxas bruta e líquida de matrículas nesse nível de ensino, que está distante da meta preconizada 

no projeto de lei do novo PNE; 

II. Contribuir para a redução das desigualdades regionais na oferta de educação superior, 

visto que no município de Ananindeua (PA), onde se situa a IES, com população, em 2020, de 

525.566 habitantes, são oferecidas XXXX vagas em cursos de graduação presenciais e 257 vagas 

na modalidade EaD; soma-se a esse cenário a inserção e atuação da IES na Região Metropolitana 

de Belém, visto que Ananindeua está conurbada com Belém e Marituba, evidenciando a 

contribuição da ESMAC para a região onde está inserida; 

III. Diversificar, regionalmente, o sistema de ensino superior, mediante a oferta um curso 

de grande importância, que visa a contribuir para o desenvolvimento da região, promovendo a 

inclusão social e o fortalecimento da cidadania; 

IV. Assegurar a necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos oferecidos 

pela IES de forma a melhor atender às necessidades diferenciais e às peculiaridades regionais; 

V. Facilitar a inclusão na educação superior, através de programas de compensação de 

deficiências de formação anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade de 

condições com os demais estudantes; 

Institucionalizar um sistema de avaliação interna e externa, que promova a melhoria da 

qualidade do ensino, da extensão e da gestão acadêmica. 

 

2.1.3.4 Políticas de Pesquisa 
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No curso, as atividades de investigação científica estão voltadas para a resolução de 

problemas e de demandas da comunidade na qual a ESMAC está inserida. Assim, o Núcleo Docente 

Estruturante do curso, incentiva a investigação científica para a qualificação do ensino.  

As principais políticas institucionais que orientam as atividades de Pesquisa no curso de 

Pedagogia EaD são: 

1. Reforçar a estrutura de apoio administrativo e técnico especializado a projetos de pesquisa 

institucionais; 

2. Desenvolver e incentivar a pesquisa e a pós-graduação relacionadas à língua de sinais; 

3. Fortalecer as atividades de pesquisa executadas na instituição existentes e a serem criadas; 

4. Estimular iniciativas de melhoria do desempenho e das condições de financiamento de 

Grupos de Pesquisa; 

5. Promover a integração da pesquisa com a extensão; 

6. Fortalecer o ambiente institucional da pesquisa de qualidade, promovendo e apoiando 

atividades de pesquisa, no que diz respeito a sua execução e divulgação, com especial 

atenção à produção bibliográfica qualificada; 

7. Contribuir para a preservação da memória bibliográfica e documental, assegurando 

condições adequadas de armazenamento aos acervos existentes na instituição.  

8. Ampliar as parcerias de pesquisa entre a ESMAC e o setor empresarial, com atenção às 

pesquisas e extensões que envolvam interesses de bens ao eco sistema/meio ambiente, 

prestação de serviços e o desenvolvimento de ações culturais de repercussão social; 

9. Ampliar a publicação em revistas indexadas nacional e internacionalmente; 

10. Incentivar o intercâmbio internacional do corpo discente. 

 

2.1.3.5 Políticas de Responsabilidade Social, Inclusão Social e Meio Ambiente  

 

As prioridades de ações de responsabilidade social fazem com que a ESMAC cumpra a sua 

função social e se torne uma estrutura fundamental para melhoria na qualidade de vida no contexto 

local, regional e nacional. 

As principais políticas institucionais que orientam as atividades de Responsabilidade Social 

no curso de Pedagogia EaD são: 

1. Promover parcerias com os setores público, privados, com o mercado de trabalho e 

instituições sociais, culturais, educativas de todos os níveis; 

2. Realizar ações voltadas ao desenvolvimento democrático, cidadão de atenção a setores 

sociais e de políticas de ação afirmativa; 
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3. Criar situações concretas para a promoção de um ambiente organizacional que propicie o 

relacionamento coesivo entre todos os segmentos sociais e da comunidade acadêmica; 

4. Realizar a efetividade de benefícios para professores e técnicos administrativos, por 

intermédio dos planos de capacitação de formação humana, de carreira docente e de 

cargos e salários; 

5. Proporcionar a concessão de um percentual de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação 

científica, de extensão e de monitoria aos alunos que demonstrarem aptidão para essas 

tarefas, de acordo com a programação anual; 

6. Incentivar e apoiar o voluntariado. 

7. Garantir a infraestrutura adequada para que todos possam participar ativamente das 

atividades planejadas, inclusive daqueles que apresentam necessidades educacionais 

especiais. 

8. Sensibilizar, conscientizar, orientar e estimular práticas com responsabilidade social para 

o Meio Ambiente. 

 

2.2. OBJETIVO DO CURSO 

 

O curso de Pedagogia foi elaborado e planejado considerando sólida formação geral, 

humanística, teórica, prática e axiológica do egresso, para atuação profissional frente ao 

desenvolvimento de habilidades e competências de seus egressos para que sejam capazes de 

conhecer a realidade política, social e cultural. Também, para saber articular as atividades 

educacionais com a construção da cidadania e da democracia, compreender as implicações do fazer 

pedagógico em seus componentes éticos, políticos e sociais, bem como, adotar critérios técnicos de 

rigor, objetividade e independência na práxis educativa. 

Assim, o curso se conecta ao papel da ESMAC e a sua missão e visão, por meio da promoção 

da construção do conhecimento a partir das dimensões ensino-pesquisa-extensão, contribuindo para 

o desenvolvimento regional, com responsabilidade socioambiental, em respeito às diversidades e 

aos direitos humanos. E, ainda, visando a formação de profissionais éticos e inovadores, com 

habilidades e competências técnicas e científicas, contribuindo para uma sociedade sustentável. 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia EaD tem por objetivo a formação de profissionais 

aptos à docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas 

pedagógicas do Ensino Médio, modalidade Normal e em cursos de formação profissional, na área 

de serviços e apoio escolar, como também em outras áreas em que estejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. 
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2.3. PERFIL DO EGRESSO 

 

Conforme o dispositivo legal Art.5º, da Res. CNE/CP n.1/2006 e a Resolução CNE/CP nº 2, 

de 20 de dezembro de 2019, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de 

professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para formação inicial de 

professores da Educação Básica (BNC-Formação), espera-se que o egresso do curso de Pedagogia 

esteja apto a: 

 
I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; 

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, 

para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, 

social; 

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental, 

assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; 

IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de 

sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo; 

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; 

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 

VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família 

e a comunidade; 

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com vistas a contribuir para 

superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas 

e outras; 

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

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

religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 

XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as 

demais áreas do conhecimento; 

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, implementação, 

coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e 

avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-escolares; 

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros: sobre alunos e 

alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não-

escolares; sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-

ecológicos; sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e 

práticas pedagógicas; 

XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos; 

XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações legais 

que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de sua avaliação às 

instâncias competentes. 
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Após o cumprimento de todas as exigências legais para a conclusão do Curso de Pedagogia 

da ESMAC espera-se que o novo profissional da educação esteja preparado para assumir um 

compromisso de construção social pautado pela ética, justiça e igualdade.  

O principal papel do educador será o de contribuir para o desenvolvimento físico, 

psicológico, intelectual, entre outros, das crianças de zero a dez anos, facilitando a aprendizagem de 

todos, respeitando as diversidades culturais, as diferentes fases, níveis e modalidades do processo 

educativo, mesmo para as crianças e/ou adultos cujas oportunidades de escolarização na idade 

própria não se configuraram.  

Para tanto, cientes que também é necessário formar um sujeito atuante e reflexivo, espera-

se que o egresso desenvolva as habilidades para a pesquisa, sendo capaz de inferir e questionar sobre 

a  sua realidade e de seus alunos.  

Dessa maneira o curso, preza pela formação do educador com um olhar voltado para um 

aprendizado contínuo capaz de implementar e criar projetos que visem a melhoria da gestão dos 

processos educacionais, atuante enquanto cidadão e promotor da cidadania, contribuindo assim, 

grandemente para o desenvolvimento socioeconômico e social da nação 

Aprender a gerir as diversas instituições de ensino, também de forma ética e competente, 

com vistas à elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico, do planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de programas escolares, 

ainda que aconteçam em ambientes não-escolares. 

 

2.4. CURRÍCULO DO CURSO 

 

O currículo do curso de Pedagogia EaD foi elaborado em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Resolução N° 01/2006 CNE), Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (Resolução CNE/CEB 4/2010), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 

(Resoluções CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002) e a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro 

de 2019, propõe a formação de professores, tanto na fase inicial quanto na continuada pautada nos 

princípios da ética, dialogicidade, tolerância, respeito mútuo, justiça, reconhecimento da 

diversidade, valorização das diferentes culturas e suas repercussões na vida social, principalmente 

nas escolas, dando-se especial atenção às relações de gênero e étnico-raciais, à educação sexual, à 

preservação do meio ambiente, articuladamente à da saúde e da vida, além de outras questões postas 

pela singularidade do espaço-tempo em que se vive. 

O curso terá tempo mínimo de integralização de 4 (quatro) anos e máximo de 7 (sete) anos 
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para sua conclusão, realizada pelo sistema semestral, sendo a carga horária total de 3.240 horas 

distribuída de acordo com o que preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Planejado e organizado para funcionar na modalidade a distância (EaD), com regime 

acadêmico Modular, com no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho acadêmico efetivo em cada 

Módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando houver. Sendo 4 (quatro) Módulos 

e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, independente do ano civil, totalizando ao final 

da integralização do curso 16 (dezesseis) módulos. 

 

2.4.1. Conteúdos curriculares 

 

 O currículo do curso está alinhado com as tendências que se projetam para o Pedagogo 

na atualidade, sendo os componentes curriculares: 

• As Disciplinas propostas para o curso seguirão a sequência descrita na matriz curricular. 

Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos adquiridos nas 

mesmas sejam complementares, dentro de cada eixo de conhecimento proposto no curso, 

proporcionando assim uma formação mais sólida. 

• As Atividades Complementares, parte flexível e que compreenderá atividades diversas com 

caráter específico ou geral, que tenham como objetivo complementar a formação do aluno. 

• O curso trabalhará com Práticas Pedagógicas e o Estágio Supervisionado como 

componentes obrigatórios do currículo, conforme preconizado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

 

 Na concepção do currículo, as competências implícitas nos conteúdos programáticos 

estão refletidas no encaminhamento e no entrelaçamento didático-pedagógico das disciplinas do 

curso, ou seja, os trabalhos resultantes das práticas didáticas nas disciplinas de um mesmo período 

refletem a interdisciplinaridade tão necessária à construção do conhecimento na área da Gestão e 

Negócios. As disciplinas de formação básica e de formação profissional articulam-se de forma a 

possibilitar aos alunos uma visão integralizadora entre as diversas áreas, culminando no processo 

transdisciplinar, exigido para a prática profissional e para a definição do perfil do egresso. 

 O currículo permite uma visão abrangente de sua realidade, com formação flexível e 

adaptável, contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários 

segmentos dos campos de atuação do profissional, bem como os meios para nela intervir. O curso 

foi planejado para ofertar as Atividades Complementares ao longo do currículo e a existência de 
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disciplina Eletiva (15º módulo) que permite a atualização das demandas solicitadas pela sociedade  

e a oferta de LIBRAS obrigatória (15º módulo). 

 A Prática Profissional é uma disciplina baseada na metodologia da Aprendizagem por 

Projetos (ABP) com característica extensionista, interdisciplinar, fundamental e obrigatório no 

currículo. A Prática Profissional está prevista para ocorrer conforme descrição a seguir: 

• Prática Pedagógica I: Realidade do Cotidiano Escolar e Campos de Atuação (4º módulo). 

• Prática Pedagógica II: Didática e Planejamento na Educação Infantil (8º módulo). 

• Prática Pedagógica III: Didática e Planejamento no Ensino Fundamental (12º módulo). 

 

 O Estágio Supervisionado é uma disciplina obrigatória no currículo, prevista para 

ocorrer conforme descrição a seguir: 

 

• Estágio Supervisionado I: Educação Infantil (13º módulo). 

• Estágio Supervisionado II: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (14º módulo). 

• Estágio Supervisionado III: Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (15º 

módulo). 

• Estágio Supervisionado IV: Gestão Escolar (16º módulo). 

 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Partimos do entendimento de que, durante o curso de graduação, o aluno deve ser estimulado 

a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto de 

competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação maior 

entre a realidade prática e a teoria aprendida em sala de aula. Como o conhecimento na vida 

cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é necessariamente global e multidimensional, 

precisamos encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração dos 

saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares. Para tal, faz-se 

necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolverá o corpo docente e discente em 

uma mudança no processo de tomada de decisão frente aos problemas que permeiam as disciplinas 

envolvidas. 

Nos meses que antecede cada módulo, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE 

as atividades a serem executadas e analisada a adequação das ementas e planos de ensino. Caberá 

ao NDE realizar a constante adequação do Curso. 
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Na organização dos conteúdos foram observados os 6 passos do Planejamento Curricular: 

- Identificar as necessidades dos aprendizes e onde se pretende chegar. 

- Elencar e definir as competências que devem ser desenvolvidas e adquiridas durante 

e ao fim da experiência educacional. 

- Descrever as competências na forma de resultados esperados e objetivos específicos. 

- Garantir os métodos de avaliação do estudante. 

- Estabelecer como a experiência educacional será avaliada e melhorada. 

- No início de cada componente curricular, professores e alunos devem rever o 

currículo proposto e ter clareza sobre objetivos de aprendizagem, estratégias de 

ensino, métodos de avaliação do desempenho esperado (conhecimento, habilidades 

e competências) e como o componente curricular será avaliado e melhorado. 

 

Portanto, a bibliografia e a abordagem dos conteúdos serão constantemente atualizadas 

frente às demandas pedagógicas observadas pelo corpo docente do curso. A bibliografia será 

priorizada no formato digital, pois trata-se de um curso ofertado na modalidade a distância, esta 

estratégia garante aos estudantes o acesso ao material didático de qualidade e disponível em 

qualquer lugar e horário com acesso via Internet. 

 

INGRESSO E INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O desenvolvimento dos cursos de graduação EaD na Faculdade ESMAC está baseado em 

matrizes curriculares com regime acadêmico Modular, no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho 

acadêmico efetivo em cada Módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando 

houver. Sendo 4 (quatro) módulos e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, 

independente do ano civil. 

Entende-se por Currículo um conjunto de conhecimentos ou técnicas, correspondentes ao 

programa de estudos e atividades, que se desenvolve em determinado número de horas, distribuídas 

ao longo do período letivo e conforme sequência definida no Projeto Pedagógico de Curso. 

O Currículo será subdividido em Componentes Curriculares, onde estes serão organizados 

na forma de Planos de Ensino e Aprendizagem, elaborado e aprovado pelo respectivo Colegiado de 

Curso em que esteja vinculado. 

O ordenamento curricular proposto para o curso seguirá as disciplinas ofertadas nos módulos 

disponíveis pela Faculdade ESMAC, sendo o ingresso flexível em qualquer módulo do primeiro 

ano. O aluno fará o segundo ano somente depois de concluir os módulos do primeiro ano. 
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A sequência de cumprimento obedece às seguintes possibilidades: 

 

Opção 1: ingresso no Módulo 1 

 
 

Opção 2: ingresso no Módulo 2 

 
 

Opção 3: ingresso no Módulo 3 

 
 

Opção 4: ingresso no Módulo 4 

 
 

 

Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos adquiridos nas 

mesmas sejam complementares, dentro de cada ano letivo proposto no curso, proporcionando assim 

uma formação mais sólida. 

Os elementos de aprendizagem são planejados e produzidos de forma atender as 

necessidades pedagógicas dos alunos de cursos de nível superior. Estes materiais não se repetem em 

sua abordagem, mas sim se complementam, integrando diversas abordagens para os tópicos 

desenvolvidos. 

 

REQUISITOS LEGAIS 

 

No currículo de todos os cursos da Faculdade ESMAC também estão previstos o 

atendimento dos requisitos legais. Os temas serão desenvolvidos nas disciplinas de formação geral 

e humanas e nas Eletivas, além de Atividades Complementares específicas que enriquecem o 

aprendizado dos alunos, de modo transversal, contínuo e permanente. A seguir os temas: 

➢ Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana e Indígena (Resolução CNE/CP N° 01 de 17/06/2004). O tema será 

desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Ética e 
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Responsabilidade Socioambiental; Sociologia da Educação; Educação Especial e Inclusão. Nas 

Práticas Pedagógicas, nos Estágios Supervisionados e nas Atividades Complementares ao longo do 

currículo. 

➢ Disciplina optativa de Libras (Dec. N° 5.626/2005), previsto na estrutura curricular do 

curso como disciplina Eletiva (15º módulo). O tema será desenvolvido também na disciplina 

Educação Especial e Inclusão. 

➢ Educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27/04/1999 e Decreto Nº 4.281 de 25/06/2002). 

O tema será desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Ética 

e Responsabilidade Socioambiental. Nas Práticas Pedagógicas, nos Estágios Supervisionados e nas 

Atividades Complementares ao longo do currículo. 

➢ Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30/05/2012). O tema 

será desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Ética e 

Responsabilidade Socioambiental; Filosofia da Educação; Sociologia da Educação; Educação 

Especial e Inclusão. Nas Práticas Pedagógicas, nos Estágios Supervisionados e nas Atividades 

Complementares ao longo do currículo. 

 

O curso de Pedagogia EaD da Faculdade ESMAC também prevê as acessibilidades 

adequadas às necessidades dos alunos, destacando-se: 

• Acessibilidade nas Comunicações: A comunicação interpessoal prevê eliminar barreiras, 

com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes.  

• Acessibilidade pedagógica. Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. 

Onde, se necessário, o docente terá o apoio da Coordenação do Curso para planejar os 

roteiros das aulas conforme as necessidades existentes na turma. 

• Acessibilidade Metodológica: As metodologias e técnicas de aprendizagem serão 

priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e 

inclusão educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do 

tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.  

• Acessibilidade atitudinal. Refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações. 

 

A Faculdade ESMAC contará com o Programa de Educação Inclusiva, tendo em vista as 

políticas nacionais voltadas para o atendimento do estudante portador de necessidades especiais, 

considerando os referenciais de acessibilidade na educação superior. Caracteriza-se como público 

da Educação Especial com direito a atendimento pelo Programa, os estudantes com: Deficiência 
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Física ou Psíquica, Transtorno Global do Desenvolvimento, Altas habilidades/Superdotação e 

Transtorno do Espectro Autista. 
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2.4.2. Matriz curricular 

 

 

MÓDULO Componentes Curriculares 

 
CARGA HORÁRIA 

 Disciplinas a Distância 
Extensão Estágio TOTAL 

 Teórica Prática 

P
R

IM
E

IR
O

 A
N

O
 

1º 

História da Educação 80      80 

Fundamentos e Métodos da Educação Infantil 80      80 

Tecnologias e Cultura Digital 40      40 

Subtotal 200 0 0 0 200 

2º 

Crescimento e Desenvolvimento Humano e a Aprendizagem 80      80 

Saúde, Nutrição e Proteção à Criança 80      80 

Cultura, Sociedade e Desenvolvimento 40      40 

Subtotal 200 0 0 0 200 

3º 

Filosofia da Educação 80      80 

Fundamentos e Métodos da Alfabetização 80      80 

Ética e Responsabilidade Socioambiental 40      40 

Subtotal 200 0 0 0 200 

4º 

Sociologia da Educação 40      80 

Educação Infantil: Jogos e Brincadeiras 80      80 

Prática Pedagógica I: Realidade do Cotidiano Escolar e Campos de Atuação  20  100  80 

Subtotal 120 20 100 0 240 

S
E

G
U

N
D

O
 

A
N

O
 

5º 
Didática Geral 80      80 

Metodologias Alternativas para a Educação Infantil 80      80 
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Subtotal 160 0 0 0 160 

6º 

Psicologia da Educação 80      80 

Fundamentos e Métodos da Língua Portuguesa 80      40 

Subtotal 160 0 0 0 160 

7º 

Metodologias Ativas e Inovação 80      80 

Fundamentos e Métodos da Matemática 80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

8º 

Políticas Educacionais e a Organização da Educação Brasileira 40      40 

Fundamentos e Métodos das Ciências Naturais 80      80 

Prática Pedagógica II: Didática e Planejamento na Educação Infantil   40 100  140 

Subtotal 120 40 100 0 260 

T
E

R
C

E
IR

O
 A

N
O

 

9º 

Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais 80      80 

Fundamentos e Métodos da Arte na Educação 80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

10º 

Fundamentos e Métodos da Educação Física 80      80 

Fundamentos e Métodos da História e da Geografia 80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

11º 

Didática, Currículo e Planejamento Educacional 80      80 

Gestão Educacional 80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

12º 

Educação Especial e Inclusão 40      80 

Psicopedagogia 80      80 

Prática Pedagógica III: Didática e Planejamento no Ensino Fundamental   40 100  80 
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 Subtotal 120 40 100 0 260 

Q
U

A
R

T
O

 A
N

O
 

13º 

Libras 40      40 

Fundamentos e Metodologia do Ensino Médio 40    40 

Estágio Supervisionado I: Educação Infantil      100 100 

Subtotal 160 0 0 100 180 

14º 

Didática e a Avaliação da Aprendizagem 40      40 

Coordenação Pedagógica 40      40 

Estágio Supervisionado II: Anos Iniciais do Ensino Fundamental    100 100 

Subtotal 80 0 0 100 180 

15º 

Eletiva 80      80 

Estágio Supervisionado III: Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio 
     100 80 

Subtotal 80 0 0 100 160 

16º 

Fundamentos e Métodos da Educação para Jovens e Adultos 40      40 

Fundamentos do Lazer e Recreação 40      40 

Estágio Supervisionado IV: Gestão Escolar     100 100 

Subtotal 80 0 0 100 180 

   ATIVIDADES COMPLEMENTARES  100  100  200 

   Total Geral 2240 200 400 400 3200 

     69,1% 6,2% 12,3% 12,3%   

 

 
 

Eletivas CH 

Direitos Humanos e Cidadania (Resolução 

CNE/CP N° 01/2012) 
80 

Educação Ambiental (Decreto Nº 4.281/2002) 80 
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Educação e Cultura das Relações Étnico-

raciais (Resolução CNE/CP N° 01/2004) 
80 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) 80 

Projeto Pedagógico 80 

Avaliação por Competências 80 
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2.4.3. Atividades Complementares 

 

Em relação às Atividades Complementares, o currículo do curso também atende às DCN. 

Sendo previsto a realização em alguns módulos ao longo do currículo, por meio de trabalhos 

desenvolvidos através de estudos dirigidos e por estudos aplicados de caráter interdisciplinar, 

totalizando 200 horas ao final do curso de Pedagogia. 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do Curso, em 

atendimento às DCNs estabelecidas pelo Ministério da Educação. Constituem objetivos 

fundamentais das Atividades Complementares: Enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, por 

meio de uma formação profissional social e humanizada, ampliando os horizontes do conhecimento 

para além da sala de aula; Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão; Encorajar a aquisição de habilidades e competências 

tanto no contexto interno, quanto fora do ambiente institucional, incluindo atividades transversais, 

opcionais e interdisciplinares, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com a 

comunidade; Promover a flexibilização da estrutura curricular dos Cursos de Graduação; Estimular 

práticas de estudos independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional e intelectual 

do aluno. 

As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir de seu ingresso 

na graduação e conforme a distribuição nos respectivos módulos, totalizando 200 horas ao final do 

Curso, divididas em atividades obrigatórias e livres. 

As Atividades Complementares são divididas em duas modalidades: 

a) Estudos Dirigidos: organizados pela ESMAC e oferecidos para os cursos EaD. 

Constituem a Ambientação ao AVA; Nivelamento; Competências Gerais; e Competências 

Específicas. 

b) Livres: promovidos por outras instituições ou outras instâncias da ESMAC. Constituem 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: iniciação científica, monitoria, extensão, 

participação em eventos ou programas científicos e/ou culturais e cursos. 

 

A integralização das Atividades Complementares é condição indispensável à colação de 

grau, deverá acontecer ao longo do curso e seu registro constará obrigatoriamente no Histórico 

Escolar dos alunos. As cargas horárias mínimas a ser cumprida em cada tipo de Atividades 
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Complementares, a descrição delas, bem como informações mais detalhadas sobre sua 

integralização, encontra-se devidamente descritas em regulamento próprio da ESMAC. 

 

 

2.5. METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADO NO CURSO 

 

As disciplinas serão executadas, observando-se o que estabelece a Resolução CNE/CES n. 

3, de 18 de julho de 2007, e envolverá Preleções e Aulas Expositivas (item I do Art. 2º) e Atividades 

Práticas Supervisionadas (item II do Art. 2º), conforme texto a seguir: 

 

Art. 1º A hora-aula decorre de necessidades de organização acadêmica das Instituições de 

Educação Superior. 

§ 1º Além do que determina o caput, a hora-aula está referenciada às questões de natureza 

trabalhista. 

§ 2º A definição quantitativa em minutos do que consiste a hora-aula é uma atribuição das 

Instituições de Educação Superior, desde que feita sem prejuízo ao cumprimento das respectivas 

cargas horárias totais dos cursos. 

Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos duzentos dias 

letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho 

discente efetivo que compreenderá: 

I - preleções e aulas expositivas; 

II - atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades em biblioteca, 

iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso 

das licenciaturas. 

Assim, a metodologia do curso de Pedagogia EaD foi planejada por meio de estudo do NDE 

e considerando a estrutura curricular, os conteúdos curriculares e o perfil do egresso que se pretende 

alcançar. 

 

 

A) MÓDULO LETIVO 

 

Semana: Cada semana letiva será composta em média por 6 dias letivos, aulas de segunda 

a sábado (menos feriados nacionais) 
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Módulo: O módulo será composto de 10 semanas ou aproximadamente 50 dias letivos 

(menos feriados). 

Disciplinas: Os módulos poderão ser organizados da seguinte maneira: 

a) OPÇÃO 1 = 1 disciplina de 80h + 2 disciplinas de 40h; 

b) OPÇÃO 2 = 2 disciplinas de 80h + 1 disciplina de 40h; 

c) OPÇÃO 3 = 2 disciplinas de 80h; 

d) OPÇÕ 4 = 2 disciplinas de 40h. 

 

Prática Pedagógica: Em alguns módulos haverá a oferta do componente curricular 

denominado de Prática Pedagógica. A Prática Pedagógica será desenvolvida ao longo do módulo 

letivo, utilizando como base a metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Esta, 

será desenvolvida ao longo do módulo letivo, sendo que na última semana do Módulo e no dia 

previsto daquela turma, exemplo terça-feira, os alunos farão a exposição do trabalho. 

Semana de Conhecimentos Gerais: Ao final do Módulo haverá 1 semana (6 dias) de 

conferências de Conhecimentos Gerais, são Estudos Dirigidos dentro da proposta de ACs, cada dia 

será um tema e corresponde a 5h/tema (1h conferência + 1h30m conferência + 3h30m atividades). 

Provas: ocorrerá em um único dia da semana, no calendário letivo da Faculdade e previsto 

para o seu curso, sempre na penúltima semana do Módulo para 1ª Chamada. Caso ocorra algum 

imprevisto e o estudante não consiga participar da 1ª Chamada, a Faculdade oferecerá a 2ª Chamada, 

conforme previsão no calendário letivo. 

 

B) RECURSOS DIDÁTICOS NAS DISCIPLINAS 

 

Os elementos de construção de cada disciplina são: 

Plataforma AVA: Diversas atividades disponibilizadas e que é a linha condutora do 

processo educacional, incluí: textos complementares, casos, avaliações, fóruns de discussão, links 

para filmes e animações, materiais para download etc. 

Aulas: São aulas onde o professor aborda os principais tópicos da disciplina, expondo 

conceitos e desenvolvendo conteúdos. Estas aulas são organizadas conforme o mapa de 

desenvolvimento pedagógico, acontecerão de forma síncrona, transmitidas via plataforma de 

videoconferência (Internet) e acessadas pelo AVA da ESMAC. Posterior a aula, a gravação do vídeo 

ficará disponível no AVA para quem não pode participar on-line na hora da transmissão. 

Material Didático: Material digital (PDF) entregue aos alunos no início de cada disciplina 

que aborda os principais tópicos da disciplina, também ficará disponível no AVA. 
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Avaliações: Provas presenciais e atividades formativas no AVA: exercícios, estudos de 

casos, participação em fóruns, que servem de avaliação do progresso e aprendizagem dos alunos; 

além da prova presencial que ocorrerá nos Polos credenciados ao final do módulo. 

 

C) CICLO DE APRENDIZAGEM NAS DISCIPLINAS 

 

Os cursos de EaD na ESMAC estão organizados em duas possibilidades, disciplinas de 40h 

ou 80h. Em relação ao processo de aprendizagem em uma disciplina, ela será organizada com os 

seguintes recursos didáticos: 

 

1. Atividades Assíncronas: 

a) Vídeo de abertura com duração de 30 min, exposição inicial do tema da aula. 

b) Pelo menos um conteúdo (capítulo do material didático) para cada tema de aula, material de 

referência da aula e para acompanhamento do vídeo e da conferência. 

c) Pelo menos dois conteúdos complementares, no formato de textos, vídeos ou links na Web, 

para cada tema de aula. 

d) Fórum de debate ou Wiki no AVA, atividade grupal, mas com participação individual. 

1. Disciplina 80h: Esta atividade terá o prazo de 2 semanas. Totalizando 4 fóruns ou 

Wiki no módulo para cada disciplinas de 80h. 

2. Disciplina 40h: Esta atividade terá o prazo de 4 semanas. Totalizando 2 fóruns ou 

Wiki no módulo para cada disciplinas de 40h. 

e) Uma Atividades semanal no AVA para cada tema de aula. Serão 2 modalidades: 

1. Disciplina 80h: 4 Estudos de Casos (5 questões de múltipla escolha) + 4 Exercícios 

(10 questões de múltipla escolha). Serão 8 atividades no módulo para cada disciplina 

de 80h, ocorrendo alternadamente as duas modalidades, com prazo de 1 semana para 

realização de cada atividade. 

2. Disciplina 40h: 2 Estudos de Casos (5 questões de múltipla escolha) + 2 Exercícios 

(10 questões de múltipla escolha). Serão 4 atividades no módulo para cada disciplina 

de 40h, ocorrendo alternadamente as duas modalidades, com prazo de 2 semanas 

para realização de cada atividade. 

 

Atividade Síncrona: 
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a) Disciplina 80h: Uma aula on-line com 1 hora de duração para cada semana do módulo. Serão 

8 aulas transmitidas via sala de videoconferência. 

b) Disciplina 40h: Uma aula on-line com 1 hora de duração a cada 2 semanas do módulo. Serão 

4 aulas transmitidas via sala de videoconferência. 

 

D) PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Nesse processo, alunos e professores-tutores atuam colaborativamente, pois são co-

construtores do conhecimento, em um movimento que enfoca a metacognição (aprender a pensar) 

e acentua os processos gerais, da vivência da prática pedagógica, do cotidiano escolar e os campos 

de atuação e, também, da didática e planejamento na educação infantil e no ensino fundamental. As 

Práticas Pedagógicas serão ancoradas na metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos 

(ABP). 

 

Operacionalização 

 

As normas para a constituição dos grupos de ABP são: 

a) a ABP será desenvolvido obrigatoriamente em grupo de no mínimo 3 e no máximo 5 

alunos participantes; 

b) os grupos serão formados conforme cronograma estabelecido no comunicado da ABP e 

registrados no AVA; 

c) o professor da ABP deverá auxiliar no processo de constituição dos grupos para garantir 

que todos os alunos sejam alocados; 

d) cada grupo terá um professor-tutor que acompanhará todo o desenvolvimento do projeto 

referente à prática pedagógica. 

 

O processo avaliativo da ABP envolverá as seguintes etapas: 

1 – Avaliação Processual (Avaliação Formativa) 

2 – Trabalho Escrito 

3 – Apresentação 
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E) PLANEJAMENTO DIDÁTICO 

 

A elaboração do material didático inicia com a construção do componente curricular com 

base no modelo pedagógico. O modelo pedagógico é formado por 2 elementos importantes no 

planejamento didático, são eles: 

a) Plano de Ensino e Aprendizagem: o Plano de Ensino e Aprendizagem segue o modelo 

institucional. 

b) Mapa de Planejamento de Aprendizagem: o Mapa de Planejamento, configura-se em 

um recurso projetivo das atividades realizadas durante o módulo em um componente curricular 

específico. Fundamentado no Plano de Ensino e Aprendizagem, delimita e organiza o planejamento 

do componente curricular, também conhecido como plano de aula nas disciplinas presenciais. 

 

F) ACESSIBILIDADE 

 

O curso de Pedagogia EaD da ESMAC também prevê as acessibilidades adequadas às 

necessidades dos alunos, destacando-se a acessibilidade nas: comunicações; pedagógica; 

metodológica; e atitudinal. 

 

 

2.5.1. Mecanismos de familiarização com a educação a distância (EAD) 

 

A ESMAC também possui mecanismos de familiarização com a educação a distância 

(EAD). Ao iniciar um curso na modalidade em Educação a Distância (EaD) é fundamental o 

conhecimento sobre a tecnologia e a metodologia que faz com que tudo isso possa ser executado, 

portanto A ESMAC oferecerá como Atividade Complementar, como primeiro contato dos discentes, 

uma atividade expondo os mecanismos de familiarização com a educação a distância. Os objetivos 

da atividade são: 

a) Conceituar EaD; 

b) Apresentar a história da EaD, com foco nos principais marcos no contexto brasileiro; 

c) Contextualizar a EaD da Faculdade ESMAC com as suas definições e características; 

d) Apresentar as principais vantagens da Educação a Distância; 

e) Compreender a importância do trabalho em rede nessa modalidade; 

f) Expor as atividades e modelo de avaliação da Faculdade ESMAC para os cursos EaD; 
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g) Apresentar os canais de comunicação e interação discente, docente e tutores, 

disponibilizados nos cursos EaD. 

 

2.5.2. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 

 

A ESMAC planeja, de maneira crescente, incorporar os avanços tecnológicos ao ensino de 

graduação. Para tanto, promoverá a aquisição e a atualização de seu parque tecnológico. Incentivará, 

também, a participação de seus docentes e técnico-administrativos em Oficinas e Seminários que 

abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de 

ensino/aprendizagem para que promovam, no âmbito da Faculdade, as inovações desejadas. A 

ESMAC investirá, de forma contínua, no aprimoramento e na otimização da infraestrutura 

necessária para qualificar as disciplinas dos cursos ofertados. 

Ressaltamos que as TICs selecionadas para atender o curso de Licenciatura em Pedagogia 

EAD foram planejadas por meio de estudo do NDE, considerando os conteúdos curriculares, a 

metodologia e o perfil do egresso que se pretende alcançar. 

A ESMAC disponibilizará, para seus docentes e discentes, uma ferramenta de Tecnologia 

da Informação que, entre outras facilidades: 

a) Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas com antecedência, via Portal, de forma a otimizar os encontros entre 

docentes e discentes; 

b) Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como artigos, links, 

vídeos, filmes, grupos de discussão; 

c) Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

d) Permite o acompanhamento, pela Coordenação de Curso, de todas as atividades 

programadas e executadas; 

e) Possibilita atividades de recuperação de estudos e de Nivelamento; 

f) Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes. 

 

O Portal será disponibilizado para alunos e professores no site institucional no ambiente on-

line. Dentre as ferramentas que poderão ser disponibilizadas podemos citar: Atividades de 

Aprendizagem: Planos de Ensino/Aula, postados pelos professores; Material de Aula; Avaliação/ 

Exercício; Entrega de Trabalhos; Biblioteca Virtual; Avisos; Debate (fórum); Blog; Documentos 

Institucionais; Eventos; Notícias; Dicionário; Agenda; Agenda Virtual; Perfil do Aluno. 
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O Portal, para a ESMAC, expressa inovação e dinamismo no cotidiano acadêmico, 

favorecendo a relação entre as atividades de ensino e de aprendizagem. 

 

SALA DE APOIO DE INFORMÁTICA 

 

A ESMAC investirá, de forma contínua, no aprimoramento e na otimização da infraestrutura 

necessária para qualificar as disciplinas dos cursos ofertados. Ciente de que parte dos(as) estudantes 

não possuem computadores com acesso à internet em sua residência, são disponibilizados 

computadores para pesquisas acadêmicas, em sua Sede e, futuramente, também nos Polos, nos dias 

letivos normais das 8h às 22h. 

Também consta disponível equipamentos que permitam o acesso à internet em qualquer 

parte do campus, via wi-fi, com acesso restrito à comunidade acadêmica, autenticado por senha, 

passado para todos os estudantes e docentes no início do semestre. Isto torna possível a 

navegabilidade sem a necessidade de cabos ou uso de Laboratórios de Informática. 

Além do fácil acesso, o Corpo Discente contará, no mesmo período, com suporte técnico 

organizado pelo Setor de TI da ESMAC. O objetivo é acompanhar de perto as principais dúvidas 

que porventura possam surgir, bem como qualificar a relação docente – discente, dentro dos 

ambientes virtuais de aprendizagem, utilizados por todos os Cursos Superiores. 

 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

A ESMAC conta tem parceria com o LMS da EPS. Neste ambiente será projetado os cursos 

e servirá como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com diferentes estratégias de 

comunicação e professor acompanhante, materiais de estudo, atividades de aprendizagem, espaços 

de reunião e outros recursos educacionais necessários para a execução do curso. Esta plataforma 

está instalada em servidor externo, com acesso via web. 

A ESMAC terá uma equipe de técnicos que fornecerá suporte de help desk aos usuários, 

garantindo o funcionamento adequado do mesmo. 

 

SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO 

 

Dentro da Plataforma LMS, o professor pode acompanhar cada aluno através do relatório 

gerado sobre os materiais de estudo no SCORM e a qualificação das atividades realizadas para cada 

módulo. 
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SEGURANÇA 

 

A ESMAC prevê em seu projeto mecanismos de segurança quanto a estabilidade da energia 

elétrica por meio de nobreaks na infraestrutura de hardware e transmissão das aulas ao vivo, 

segurança da informação por meio de backups regulares dos vídeos e conteúdos dos cursos, tanto 

em servidores na nuvem como em meio físico. A ESMAC também possui plano de contingência, 

onde há um detalhamento das condições de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

2.5.3. Número de Vagas  

 

O estabelecimento do número de vagas para a Licenciatura em Pedagogia EaD se deu em 

decorrência de estudos prévios realizados pela ESMAC e de estudos do NDE quanto a justificativa 

da oferta do curso, considerando os conteúdos curriculares, a metodologia, o perfil do egresso que 

se pretende alcançar, a infraestrutura física e tecnológica disponível, o acervo digital e a 

possibilidade de expansão futura por meio de Polos. 

Estão sendo solicitadas 300 (trezentas) vagas anuais para o curso de Pedagogia EaD. 

 

a) Quanto à dimensão do corpo docente: O Corpo docente previsto para os 2 (dois) 

primeiros anos da Licenciatura em Pedagogia EaD atende integralmente a todas as disciplinas 

previstas. 

 

b) Quanto à dimensão do corpo de tutores: O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto 

para os 2 (dois) primeiros anos do curso de Pedagogia EaD atende integralmente a todas as 

disciplinas previstas. Sendo planejado a quantidade de tutores na ordem de 170 alunos para cada 

Tutor de Aprendizagem, com 5h de dedicação por ano letivo. 

 

Ou seja, no módulo em que o docente não estiver como responsável por uma disciplina, ele 

atuará como Tutor. De acordo com o Termo de Compromisso firmado com todos os Docentes-

Tutores, consta a carga horária de Tutoria para todos os profissionais. A seguir, no Quadro 1, como 

ficará esta distribuição: 

 

Quadro 1: Docentes e tutores por componente curricular 

ANO Módulo Componentes Curriculares DOCENTE TUTORES 
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1º 

ANO  

1º 

História da Educação  

 
Fundamentos e Métodos da 

Educação Infantil 
 

Tecnologias e Cultura Digital  

2º 

Crescimento e 

Desenvolvimento Humano e a 

Aprendizagem 

 

 Saúde, Nutrição e Proteção à 

Criança 
 

Cultura, Sociedade e 

Desenvolvimento 
 

3º 

Filosofia da Educação  

 

Fundamentos e Métodos da 

Alfabetização 
 

Ética e Responsabilidade 

Socioambiental 
 

4º 

Sociologia da Educação  

 

Educação Infantil: Jogos e 

Brincadeiras 
 

Prática Pedagógica I: Realidade 

do Cotidiano Escolar e Campos 

de Atuação 

 

2º 

ANO 

5º 

Didática Geral  

 Metodologias Alternativas para 

a Educação Infantil 
 

6º 

Psicologia da Educação  

 Fundamentos e Métodos da 

Língua Portuguesa 
 

7º 

Metodologias Ativas e 

Inovação 
 

 
Fundamentos e Métodos da 

Matemática 
 

8º 

Políticas Educacionais e a 

Organização da Educação 

Brasileira 

 

 
Fundamentos e Métodos das 

Ciências Naturais 
 

Prática Pedagógica II: Didática 

e Planejamento na Educação 

Infantil 

 

 

c) Quanto à infraestrutura física disponível específica para o curso: 

O curso terá uma infraestrutura adequada para os dois primeiros anos (24 meses) do curso, 

composta por: 

1 salas de aula para a utilização nas aplicações de provas presenciais na Sede da ESMAC, 

pois o curso será 100% on-line. 

A ESMAC também possui ambientes de estudos aos estudantes que queiram utilizar a 

unidade física da Faculdade, o espaço é equipado com computadores que poderão ser utilizados para 

pesquisas e trabalhos acadêmicos, climatizado e com equipamento de multimídia; 
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Acervo. Acervo bibliográfico básico e complementar adequado aos programas das 

disciplinas e disponibilizado 100% no formato digital. A bibliografia é escolhida pelos professores 

do curso e discutidos em reunião do NDE, atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São 

consideradas as literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender 

os programas das disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos 

conteúdos propostos. 

Bibliografia básica 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos apresentados 

nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade virtual, com o mínimo 

de 3 (três) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por meio de acesso virtual, de 

cada uma das unidades curriculares.  

Bibliografia complementar 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos 

conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade 

virtual, com o mínimo de 5 (cinco) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por 

meio de acesso virtual, de cada uma das unidades curriculares. 

 

Com o início das atividades letivas, a ESMAC iniciará, com base em um estudo 

mercadológico, as negociações com parceiros para expansão de Polos. Ou seja, a solicitação de 300 

(trezentas) vagas anuais para o curso de Licenciatura em Pedagogia EaD já estão considerando a 

expansão futura, o que deverá ocorrer a partir do terceiro ano com a consolidação da ESMAC como 

uma Instituição de Educação Superior que atua com a oferta de cursos de graduação a distância. 

 

2.5.4. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O AVA selecionado para atender o curso de Pedagogia EaD foi planejado por meio de estudo 

do NDE, considerando os conteúdos curriculares, a metodologia e o perfil do egresso que se 

pretende alcançar. 

Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação a Distância da ESMAC, será 

utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web, a qual garantir ao aluno 

flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal (qualquer dia e hora) e a esfera 

espacial/geográfica (de qualquer local), além de flexibilidade na organização dos estudos. 
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Trata-se da plataforma EPS, um AVA que, originalmente, contém ferramentas de ensino, 

colaboração, avaliação e gestão. Foi preparada para integrar-se aos diversos sistemas de gestão da 

IES, inclusive pelo registro definitivo de notas dos alunos. Reserva-se à plataforma de Educação a 

Distância a atribuição de operacionalizar os cursos e transferir os resultados (notas). 

Manutenção da Plataforma: A plataforma é mantida em sua estrutura original e hospedada 

em Data Center externo, para manter toda infraestrutura necessária: backup, suporte técnico 24x7, 

acessibilidade adequada e alta disponibilidade. À equipe de informática do setor de EaD compete o 

monitoramento, soluções de eventuais problemas e integração dos processos e dados junto aos 

sistemas alunos. 

Acesso e segurança: A plataforma permite acesso identificado por meio de login e senha 

pessoal. Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente são determinados pelo setor de TI e 

Coordenação Acadêmica. 

Recursos do ambiente: São definidos e organizados nas seguintes categorias: Textos e 

Ferramentas de Orientação, Conteúdos, Atividades Avaliativas e Interação. 

Para efetivar a interlocução entre a comunidade acadêmica virtual serão utilizados os 

seguintes recursos do AVA: a) de fórum, chat, caixa de mensagens, agenda, objetos de 

aprendizagem, planos de ensino, planos de aula, vídeo aulas, recursos de acompanhamento e 

controle de cada estudante, relatórios de frequência e participação discente e docente, relatório de 

notas, entre outros. 

O AVA é estruturado para auxiliar professores no gerenciamento de conteúdos, atividades e 

avaliações para seus alunos. Através da integração com outras ferramentas de gestão, constitui-se 

em recurso fundamental para a administração das disciplinas de um curso. 

O AVA utilizado na ESMAC apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriados que 

permitem desenvolver a cooperação entre discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das 

disciplinas e a acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional. No AVA, é possível ter 

acesso à previsão de avaliações periódicas devidamente documentadas, de modo que seus resultados 

sejam efetivamente utilizados em ações de melhoria contínua. O AVA está integrado aos diversos 

sistemas de gestão da ESMAC e, assim, reserva-se a essa plataforma a atribuição de operacionalizar 

os cursos e transferir os resultados (notas) para o sistema acadêmico. 

Para atingir os objetivos propostos, o AVA disponibiliza os seguintes instrumentos: material 

didático online, fóruns, exercícios de fixação, tarefas, questionários, avaliação, videoaulas, 

biblioteca virtual, sala de aula virtual, mural, feedbacks, e-mail interno e cronograma da disciplina. 

Além disso, há previsão de avaliações periódicas do AVA devidamente documentadas e conduzidas 
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pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), de modo que seus resultados sejam efetivamente 

utilizados em ações de melhoria contínua. 

Atividades desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem: 

a) Atividades individuais a distância - A EAD impõe ao aluno o hábito de investimento em 

estudos e registros individuais, ainda que apoiado por ferramentas coletivas. Podemos citar como 

exemplos das rotinas individuais: 

Desenvolvimento de estudos sistemáticos dos conteúdos e preparação através de pesquisas 

para os trabalhos. 

Momentos de estudos e resolução de atividades dissertativas e de múltipla escolha. Os 

alunos, com seus ritmos e temporalidades próprias, criam autonomia para execução das atividades 

desde que preservem o conteúdo e os prazos estabelecidos para o bom andamento do curso. 

Materiais midiáticos, suportes tecnológicos e informatizados fazem parte de conjunto de 

subsídios para auxiliar nesse processo de autonomia e automotivação para aprendizagem. 

  

b) Atividades coletivas a distância - Podemos compreender como atividade coletiva a 

distância a participação e colaboração nas atividades propostas dentro do ambiente virtual. 

Responder, argumentar, contra-argumentar, pesquisar e intervir nos processos de troca coletiva são 

comportamentos orientados aos alunos em busca do seu crescente envolvimento nas discussões e 

atividades. Exemplo disso são as “AIVs” e tantas outras que serão propostas conforme o plano de 

ensino de cada disciplina. 

 

Ferramentas 

Para atingir os objetivos propostos a ESMAC disponibiliza os seguintes instrumentos Mídias 

Web: 

• Material didático on line 

• Fóruns; 

• Exercícios de fixação; 

• Vídeos-aulas; 

• Biblioteca virtual; 

• Sala de aula virtual; 

• Mural; 

• E-mail interno; 

• Cronograma da disciplina. 
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A IES oferece a garantia de acesso do serviço ininterrupto e recursos tecnológicos que 

atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade 

e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem sendo adotado plano de contingência para 

a garantia do acesso e do serviço. 

 

2.5.5. Material Didático 

 
 

A elaboração do material didático inicia com a construção do componente curricular com 

base no modelo pedagógico. O modelo pedagógico é formado por 2 elementos importantes no 

planejamento didático, são eles: Plano de Ensino e Aprendizagem; Mapa de Planejamento de 

Aprendizagem. 

 

A) PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

O Plano de Ensino e Aprendizagem segue o modelo institucional devendo conter os 

seguintes campos: 

1. ementa; 

2. competências; 

3. temas de estudo; 

4. referências básicas; 

5. referências complementares. 

 

B) MAPA DE PLANEJAMENTO DE APRENDIZAGEM 

 

O mapa de planejamento, configura-se em um recurso projetivo das atividades realizadas 

durante o módulo em um componente curricular específico. Fundamentado no Plano de Ensino e 

Aprendizagem, delimita e organiza o planejamento do componente curricular, também conhecido 

como plano de aula nas disciplinas presenciais. 

O mapa está organizado por unidades na relação: atividade e tempo de execução, dentro de 

uma estimativa de apropriação do conhecimento pelo aluno no ambiente de aprendizagem. 

O Mapa possibilitará:  

a) Controle de produção: o controle manterá o padrão de aulas independente da componente 

curricular. 
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b) Controle de tutoria: consegue-se visualizar quando existe a interação do tutor e o tempo 

necessário para esta intervenção ou interação. Assim pode-se adequar a carga horária de 

trabalho de cada tutor em relação as atividades mediadas e a relação de quantidade de 

alunos com a complexidade das atividades e o número de tutores de suporte. 

c) Controle de execução: estabelece o controle sobre a execução do curso, como também 

executar ajustes logo após o término do curso. Neste item cabe ressaltar a importância 

das colunas de data de publicação e validade, para que isso se torne automático durante 

o curso, ou seja, o mapa realmente será o roteiro de execução do curso. 

d) Com uma outra planilha de gestão será possível fornecer para as áreas financeira e 

acadêmica: 

o custo de desenvolvimento de material didático (livros, textos, vídeos, áudio); 

o tempo de execução e dispêndio financeiro para cada envolvido (professor, tutores e 

técnicos); 

o modelo de interação; 

o modelo de controle sobre cada componente curricular e sua tutoria; 

o tempo de execução das atividades; 

o conteúdos necessários e material de apoio; 

o prazos de produção e publicação das atividades e material didático; 

o roteiro de aprendizagem do aluno; 

 
 

C) MATERIAL DIDÁTICO 

 

O processo de controle de produção ou distribuição de material didático está formalizado, 

atendendo à demanda e possuindo plano de contingência para a garantia de funcionamento. Todo o 

processo está previsto no Plano de Gestão da EaD. 

Cada disciplina possui um conjunto de materiais instrucionais que auxiliam no processo de 

construção do conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são planejados e 

escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de formação, 

aprofundamento e coerência teórica  

O material didático para a oferta de cursos a distância foi devidamente previsto pela Equipe 

Multidisciplinar da ESMAC, elaborado e produzido por uma equipe de profissionais qualificada. 

Para isso, a ESMAC celebrou com a Sagah Educação S.A., Contrato de Licenciamento de Conteúdo, 

para produção deste material didático de acordo com os objetivos e perfil dos cursos. O material é 
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analisado pelo professor tutor da disciplina, validado pelo NDE e pela Equipe Multidisciplinar da 

EAD. 

A distribuição do material didático será feita integralmente pelo AVA, de forma virtual, ou 

seja, não haverá distribuição de material impresso ou em formato físico.  

 

D) UNIDADE DE APRENDIZAGEM 

 

A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por objetos de aprendizagem que permitem 

ao discente desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento. Os estudos 

sobre aprendizagem demonstram que a taxa de aprendizagem cresce com a realização de atividades 

pelos discentes. Assim, as unidades foram elaboradas tendo como ponto de partida uma atividade 

desafio que estimula o discente ao estudo dos materiais didáticos que compõem a unidade: textos, 

vídeos e exercícios de fixação. 

Itens que compõem uma Unidade de Aprendizagem: 

Apresentação: Contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de aprendizagem, em 

termos de conteúdos, habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como 

norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. Os objetivos são precisos, 

passíveis de observação e mensuração. A elaboração de tais objetivos: 

1. Delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação; 

2. Assegura a possibilidade de mediação, de modo que a qualidade e a efetividade da 

experiência de aprendizado podem ser determinadas; 

3. Permite que o docente e os discentes distingam as variedades ou classes de comportamentos, 

possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de aprendizado tem maiores chances 

de sucesso; e 

4. Fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura conceitual 

ou “organizadores avançados” para o aprendizado. 

Desafio de Aprendizagem: Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de 

atividades que abordem conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. O 

objetivo do desafio não é encontrar a resposta pronta no texto, mas sim provocar e instigar o discente 

para que ele se sinta motivado em relação ao conteúdo. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma 

situação real e formular um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao discente uma análise 

para se resolver uma questão específica. Este desafio exige do discente a entrega de algum resultado: 

um artigo, um projeto, um relatório etc. Ou seja, o discente deverá produzir algo que comprove a 



17 
 
 

 
 

realização da atividade e que permita a avaliação do seu desempenho. O resultado da atividade é 

entregue no AVA. Os seguintes itens contam no desafio: 

1. Descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada; 

2. Orientação de resposta do discente: explicação do que o discente deve entregar como 

resultado do desafio;  

3. Padrão resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo discente e que sirva 

de orientação para a correção da atividade. 

 

Infográfico: É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o discente sobre os conteúdos 

disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações para 

que possam transmitir visualmente uma informação. 

Conteúdo do livro: Cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro 

selecionado. Esses trechos serão produzidos em flipbook e disponibilizados aos discentes por 

intermédio de um link que o direciona para o material. 

Dica do docente: A dica do docente é um vídeo de curta duração sobre o tema principal da 

unidade de aprendizagem e tem por objetivo apresentar o conteúdo em um formato dinâmico, 

complementando os demais objetos de aprendizagem. 

Exercícios de fixação: São questões objetivas que abordam os pontos principais do 

conteúdo e que reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias trabalhadas na 

unidade de aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em cada unidade de aprendizagem. 

Cada exercício é apresentado e, após a resolução pelo discente, a resposta correta é assinalada. Todas 

as opções de respostas possuem feedback, inclusive os distratores. 

Na prática: É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a teoria 

na prática. A aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na unidade de aprendizagem é 

exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a metodologia favorece o desenvolvimento das 

competências profissionais pelo conhecimento das situações reais da vida profissional. 

Saiba mais: Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos 

abordados na unidade de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros 

materiais que estimulam a continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos. 

Material impresso: A plataforma possibilita a impressão de todo o material disponibilizado 

virtualmente, com conteúdo adequado, caso seja da necessidade particular do discente. 

Aulas em vídeo: Além do conteúdo disponibilizado a partir da plataforma, a ESMAC 

disponibiliza aulas em vídeo com conteúdo produzido por seu próprio corpo docente. 
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2.6. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A verificação dos processos de aprendizagem é feita por Componente Curricular, incidindo 

sobre a frequência e a aprendizagem de competências. 

 

A) FREQUÊNCIA 

São obrigatórios o cumprimento das atividades acadêmicas presenciais e aquelas previstas 

para ocorrerem na modalidade a distância, desenvolvidos em lugares e/ou tempos diversos que 

utilizem de meios e tecnologias de informação e comunicação, na qual ocorre a mediação nos 

processos de ensino e aprendizagem com auxílio didático-pedagógico de professores ou tutores, 

conforme previsão no PPC. 

As atividades acadêmicas na modalidade a distância estarão disponibilizadas através do 

AVA, sob responsabilidade e organização da Faculdade. 

As atividades acadêmicas presenciais estarão previstas no capítulo da Metodologia 

constante neste PPC e estarão representadas no Calendário Acadêmico Letivo dos cursos ofertados 

na modalidade EaD, amplamente divulgado para os alunos através do AVA e em Comunicados 

encaminhados para eles com o cronograma das atividades do Módulo. 

Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado reprovado nas 

Disciplinas, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% nas atividades acadêmicas, 

tanto na modalidade a distância como nas atividades presenciais, previstas como obrigatórias no 

PPC. 

A verificação e registro de frequência são de responsabilidade da Faculdade e seu controle, 

para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria Acadêmica. 

É vedado o abono de faltas, admitindo-se apenas a compensação da ausência às atividades 

mediante a atribuição de exercícios a distância no AVA, conforme previstos no PPC, em normativas 

específicas do Colegiado do Curso e/ou quando previsto na legislação em vigor. 

 

A.1. Disciplinas de 80 horas 

Conforme previsto na metodologia do curso, algumas atividades de aprendizagem 

corresponderão ao cumprimento da carga horária do curso e exigirão o controle de frequência, sendo 

as datas para realização informadas no AVA e assim distribuídas no módulo letivo: 

a) Vídeo de abertura = 30 min 

b) Material didático = 4 horas X 8 semanas = 32 horas 

c) Conteúdos complementares = 1h30min X 8 semanas = 12 horas 
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d) Fórum ou Wiki no AVA = 1h X 8 semanas = 8 horas 

e) Estudo de Caso + Exercício = 2h X 8 semanas = 16 horas 

f) Aula on-line = 1 hora X 8 aulas = 8 horas 

g) PROVA (Presencial) = 3h 30min 

 

A.2. Disciplinas de 40 horas 

Conforme previsto na metodologia do curso, assim distribuídas no módulo letivo: 

a) Vídeo de abertura = 30 min 

b) Material didático = 4 horas X 4 semanas = 16 horas 

c) Conteúdos complementares = 1h30min X 4 semanas = 6 horas 

d) Fórum ou Wiki no AVA = 30min X 8 semanas = 4 horas 

e) Estudo de Caso + Exercício = 1h X 8 semanas = 8 horas 

f) Aula on-line = 1 hora X 4 aulas = 4 horas 

g) PROVA (Presencial) = 1h 30min 

 

A.3. Práticas Pedagógicas  

As Práticas Pedagógicas serão avaliadas periodicamente, articuladas com a metodologia 

da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). As fases de desenvolvimento da ABP 

corresponderão ao cumprimento da carga horária do curso e exigirão o controle de frequência, sendo 

as datas para realização informadas no AVA e assim distribuídas no módulo letivo: 

a) Diagnóstico = 8 horas (Semanas 1 e 2) 

b) Hipóteses = 8 horas (Semanas 3 e 4) 

c) Investigação = 12 horas (Semanas 5 a 7) 

d) Relatório = 8 horas (Semanas 8 e 9) 

e) Apresentação = 4 horas (Semana 10) 

 

B) APRENDIZAGEM DE COMPETÊNCIAS 

 

A avaliação da aprendizagem será realizada, em cada Módulo letivo, no período de 

realização da Disciplina, sendo obrigatória a seguinte distribuição de peso nas notas: 

I. Avaliação 1 (AV1) = 10%; 

II. Avaliação 2 (AV2) = 15%; 

III. Avaliação 3 (AV3) = 15%; 

IV. Avaliação 4 (AV4) = 60%. 
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Compete ao professor responsável pela Disciplina elaborar e aplicar, com auxílio de tutores 

e a equipe da Faculdade, os instrumentos de avaliação de acordo com o PPC e o Plano de Ensino e 

Aprendizagem da Disciplina. 

A Avaliação 4 (AV4), peso de 60% da nota final da Disciplina, é obrigatória sua realização 

na modalidade presencial na Sede e nos Polos credenciados, sendo a frequência do aluno computada 

através da Ata de Presença na AV4 devidamente assinada pelo aluno. 

A média de aproveitamento em cada Disciplina é obtida mediante média ponderada das 

avaliações realizadas ao longo do Módulo letivo. 

Atribui-se nota zero ao aluno que utilizar de meios ilícitos nas avaliações da aprendizagem. 

As notas nos Componentes Curriculares serão de 0 a 10 pontos, permitida apenas a fração 

de décimos. 

É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada Componente Curricular, 

média das notas igual ou superior a 6 pontos e frequência mínima de 75% do total das atividades 

acadêmicas presenciais e a distância. 

O aluno que não alcançar o mínimo de 6 (seis) pontos exigidos para aprovação, poderá 

submeter-se a uma avaliação recuperadora, no formato de prova individual, que valerá 10 pontos e 

abrangerá todo o conteúdo curricular da disciplina. Para submeter-se à avaliação recuperadora o 

aluno deverá requerê-la na Secretaria Acadêmica via Portal Acadêmico, no prazo previsto no 

calendário acadêmico. A nota final (NF) será obtida considerando a média aritmética entre a Nota 

da Avaliação e Avaliação Recuperadora e se não obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de 

aproveitamento deverá cursar novamente a disciplina, de forma integral.  

Ao aluno que não comparecer às provas presenciais, Avaliação 4 (AV4), é concedida outra 

oportunidade para realizá-las na condição de 2ª chamada, desde que venha requerê-los na Secretaria 

Acadêmica via Portal Acadêmico, no prazo previsto no calendário acadêmico. 

O aluno que não atingir a média para aprovação estará reprovado. Assim que ofertado 

novamente o Componente Curricular, nos Módulos subsequentes, o aluno deverá repetir até 

conseguir a sua aprovação por aprendizagem e frequência. 

 

B.1. Disciplinas de 80 horas 

Conforme previsto na metodologia do curso, sendo assim distribuídas no período letivo: 

a) FÓRUM (AVA) = 10% da Nota do Módulo. Serão 4 Fóruns ou Wiki no Módulo, com 

2 semanas de prazo para cada um, sendo o período de realização informados no AVA. 
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b) Estudo de Caso (AVA) = 15% da Nota do Módulo. Serão 4 Estudos de Casos no Módulo 

com 5 questões de múltipla escolha, elaboradas para medir Competências. O prazo será de 1 semana 

para realização, será alternado com o exercício, sendo o período de realização informados no AVA. 

c) Exercício (AVA) = 15% da Nota do Módulo. Serão 4 Exercícios no Módulo com 10 

questões de múltipla escolha, elaboradas para Conceitos. O prazo será de 1 semana para realização, 

será alternado com o estudo de caso, sendo o período de realização informados no AVA. 

d) PROVA (Presencial) = 60% da Nota do Módulo. Serão 10 questões, organizadas com 

5 de múltipla escolha + 5 abertas, elaboradas para medir Competências. Ocorrerá no período 

previsto no calendário letivo. 

 

B.2. Disciplinas de 40 horas 

Conforme previsto na metodologia do curso, sendo assim distribuídas no período letivo: 

a) FÓRUM (AVA) = 10% da Nota do Módulo. Serão 2 Fóruns ou Wiki no Módulo, com 

4 semanas de prazo para cada um, sendo o período de realização informados no AVA. 

b) Estudo de Caso (AVA) = 15% da Nota do Módulo. Serão 2 Estudos de Casos no Módulo 

com 5 questões de múltipla escolha, elaboradas para medir Competências. O prazo será de 2 

semanas para realização, será alternado com o exercício, sendo o período de realização informados 

no AVA. 

c) Exercício (AVA) = 15% da Nota do Módulo. Serão 2 Exercícios no Módulo com 10 

questões de múltipla escolha, elaboradas para Conceitos. O prazo será de 2 semanas para realização, 

será alternado com o estudo de caso, sendo o período de realização informados no AVA. 

d) PROVA (Presencial) = 60% da Nota do Módulo. Serão 10 questões, organizadas com 

5 de múltipla escolha + 5 abertas, elaboradas para medir Competências. Ocorrerá no período 

previsto no calendário letivo. 

 

B.3. Práticas Pedagógicas - Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 

A nota da Prática Pedagógica, por meio da ABP, corresponderá às fases do Projeto: 

1. Diagnóstico = 10% da nota do Módulo (Semanas 1 e 2). 

2. Hipóteses = 15% da nota do Módulo (Semanas 3 e 4). 

3. Investigação = 15% da nota do Módulo (Semanas 5 a 7). 

4. Relatório e Apresentação = 60% da nota do Módulo (Semanas 8 a 10). A entrega do 

relatório e a apresentação serão presenciais. 
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3. CORPO DOCENTE 

 

3.1. ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

3.1.1. Coordenação de Curso 

 

A Coordenação de Curso é um órgão de caráter executivo da administração básica da 

Faculdade ESMAC, encarregado das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Curso. 

Cada Curso ofertado pela Faculdade é coordenado por um docente, ligado à área específica 

do curso e com titulação condizente, escolhido e designado pelo Diretor(a) da ESMAC. O mandato 

do Coordenador de Curso será pelo período de dois anos, podendo haver recondução a critério do 

Diretor(a) da ESMAC. 

O Coordenador de Curso deve ser docente, com titulação mínima de especialista (Lato 

sensu), sendo priorizado os docentes com titulação de mestrado ou doutorado na área, em curso 

reconhecido pela legislação brasileira e com experiência comprovada no ensino superior. 

Em suas faltas ou impedimentos eventuais, o Coordenador de Curso é substituído por 

professor designado pela Direção da Faculdade. 

São algumas das atribuições do Coordenador de Curso: 

o superintender todas as atividades do Curso, representando-o junto às autoridades e órgãos 

da Faculdade; 

o convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE); 

o acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade dos 

professores e alunos; 

o apresentar, anualmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria Geral, relatório de suas 

atividades e de sua Coordenadoria; 

o sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo e monitores 

vinculados diretamente ao Curso; 

o acompanhar junto ao setor responsável pelo controle acadêmico, os relatórios e as 

informações sobre avaliações e frequência de alunos; 

o pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

o promover em conjunto com a CPA, periodicamente, a avaliação das atividades e 

programas do Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele 

lotado; 
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o propor ou encaminhar projeto para a criação de cursos e programas de pós-graduação, 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, atividades de extensão, visitas técnicas, eventos 

culturais ou desportivos. 

 

A atual Coordenação do curso de Licenciatura em Pedagogia EaD participou da concepção 

inicial do PPC e é responsável pela sua execução, coordena o NDE e o Colegiado do Curso, além 

de participar do Conselho Superior da Faculdade ESMAC. 

A coordenação do curso de Pedagogia EaD é exercida pela professora Karla Fabiane Lopes 

de Melo, graduada em xxxxxx pela xxxxx, possui mestrado em xxxxx. Possui experiência 

profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica, somadas, maior a X (xxxxx) anos. 

A Coordenadora é contratada em regime de tempo integral, com 40 horas de atividades 

semanais, estando prevista carga horária para coordenação, administração, docência e condução do 

curso. 

 

3.1.2. Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo da administração básica da 

Faculdade ESMAC, encarregado da coordenação didática, da elaboração e acompanhamento da 

política de ensino, pesquisa e extensão do referido curso. 

O Colegiado de Curso é constituído: 

I. O Coordenador de Curso, que o preside;  

II. Cinco representantes do corpo docente do curso, escolhidos por seus pares, com mandato 

de dois anos; e 

III. Um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou Centro Acadêmico 

do Curso, com mandato de um ano, sem direito a recondução.  

 

São algumas das atribuições do Colegiado de Curso: 

I. distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, respeitadas as 

especialidades; 

II. deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas; 

III. emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe forem 

apresentados, para decisão final do Conselho Superior; 

IV. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

V. opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente; 
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VI. aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pela Diretoria 

Acadêmica; 

VII. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

Os Colegiados de Curso serão auxiliados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), órgão 

consultivo, vinculado ao Colegiado do Curso, responsável pela concepção e atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso. Além do apoio realizado pela Equipe Multidisciplinar, responsável pelas 

demandas tecno-pedagógicas do curso. 

 

3.1.3. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes do curso, com 

atribuições acadêmicas de acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia, em colaboração com o 

Colegiado de Curso. 

O NDE tem regulamento próprio aprovado pelo Conselho Superior da ESMAC. 

São algumas das atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 

a) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

b) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão constantes no currículo. 

c) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 

das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 

políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso. 

d) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de graduação. 

e) Atuar na concepção do curso, definindo os objetivos e perfil dos egressos, metodologia, 

componentes curriculares e formas de avaliação em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

f) Analisar os planos de ensino dos componentes curriculares dos cursos, sugerindo melhorias. 

g) Supervisionar e acompanhar os processos e resultados das Avaliações de aprendizagem das 

disciplinas dos cursos. 

h) Acompanhar os resultados e propor alternativas de melhoria a partir dos resultados das 

avaliações internas e externas dos cursos e consonância com o Colegiado. 

i) Assessorar a coordenação do curso na condução dos trabalhos de alteração e reestruturação 

curricular, submetendo a aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário. 
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j) Assegurar a integração horizontal e vertical do currículo do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico do Curso. 

k) Acompanhar as atividades do corpo docente no que se refere às práticas investigativas e 

extensionistas. 

l)  Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso, submetendo-

o a análise e aprovação do Colegiado de Curso. 

m)  Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo corpo docente, sobretudo no que diz respeito 

à integralização dos Planos de Ensino das disciplinas e Plano Integrado de Trabalho. 

n) Elaborar semestralmente cronograma de reuniões. 

o) Encaminhar relatórios semestrais a coordenação do curso sobre suas atividades, 

recomendações e contribuições. 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído pelo Coordenador do Curso, como 

seu presidente, e no mínimo mais 4 (quatro) docentes atuantes no curso, totalizando 5 docentes. Os 

docentes que compõem o NDE devem possuir preferencialmente a titulação acadêmica em 

programas de pós-graduação stricto sensu, pelo menos, 60% (sessenta por cento) de seus membros 

com titulação acadêmica obtida em programas de mestrado ou doutorado, e são contratados em 

regime de tempo parcial ou integral. 

O atual NDE participou da concepção do PPC de Licenciatura em Pedagogia na modalidade 

EaD e é responsável pela sua implantação e execução. 

Compõe o NDE: 

1. Nome do docente (Coordenador do Curso e do NDE), titulação, carga horária 

(integral / parcial); 

2. Nome do docente, titulação, carga horária (integral / parcial); 

3. ; 

4. ; 

5. . 

 

Conforme pode ser observado no quadro apresentado, XX% dos docentes possuem titulação 

acadêmica em programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES ou revalidada 

por universidades brasileiras com atribuição legal para essa revalidação.  

Todos os professores do Núcleo Docente Estruturante têm contratação em regime de tempo 

integral ou parcial, sendo 20% em regime de tempo integral. 
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3.2. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente do curso de Pedagogia EaD foi constituído por meio de estudo do NDE e 

considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência entre a 

formação do docente, o seu desempenho na docência, a experiência profissional para auxiliar na 

formação do discente, além da disponibilidade para exercer as atividades e atender as demandas de 

regime de trabalho na ESMAC. 

A totalidade dos docentes possui experiência no magistério superior, os docentes que não 

têm experiência didática apresentam um currículo fundamentado em cursos de pós-graduação 

(stricto sensu) e/ou experiência profissional não docente. Com o corpo docente formado por 

profissionais que atuam no mercado de trabalho, especialmente aqueles com formação específica 

no Curso, a experiência profissional do docente enriquece a prática dos alunos. 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

 

DOCENTE TITULAÇÃO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 O corpo docente do Curso de Licenciatura em Pedagogia EaD é integrado por XX 

professores, sendo X (XX,X%) doutores, X (XX,X%) mestres e X (XX,X%) especialistas. 

O percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de pós-graduação 

stricto sensu é igual a XX,X%. 

 

3.3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (EDUCAÇÃO BÁSICA) E ACADÊMICA DO CORPO 

DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente do curso de Pedagogia EaD foi constituído por meio de estudo do NDE e 

considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência entre a 



27 
 
 

 
 

formação do docente, o seu desempenho na docência, a experiência na educação básica para auxiliar 

na formação do discente, além da disponibilidade para exercer as atividades e atender as demandas 

de regime de trabalho na ESMAC. 

A totalidade dos docentes possui experiência no magistério superior, os docentes que não 

têm experiência didática apresentam um currículo fundamentado em cursos de pós-graduação 

(stricto sensu) e/ou experiência profissional não docente. Com o corpo docente formado por 

profissionais que atuam no mercado de trabalho, especialmente aqueles com formação específica 

no Curso, a experiência profissional do docente enriquece a prática dos alunos. 

A experiência no magistério superior possibilita ao professor uma atuação segura, focada na 

aprendizagem dos alunos e integrada a proposta pedagógica da ESMAC. A experiência profissional 

possibilita ao professor uma abordagem mais prática dos conteúdos curriculares ministrados em sala 

de aula. 

O corpo docente possui experiência na docência superior e promove ações que permitem 

identificar as dificuldades dos estudantes. Procuram adaptar e expor o conteúdo em linguagem 

aderente às características da turma; apresentam exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares, e elaboraram atividades específicas para a promoção da aprendizagem 

de estudantes com dificuldades, avaliações diagnósticas e formativas, utilizando os resultados para 

redefinição de sua prática docente.  

 

3.3.1 Experiência no Exercício da Docência na Educação Básica 

 

O curso possui XX professores, todos (100%) possuem mais de 2X anos de experiência no 

exercício da docência na Educação Básica. 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso:  

 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA 

DOCENTE NA 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 
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O corpo docente previsto do curso de Pedagogia EaD é composto de XX docentes, com 

excelente experiência profissional, com média de XX anos de experiência profissional (não 

docente). 

 

3.3.2 Experiência de magistério superior do corpo docente 

 

O curso docente é composto por XX professores, todos (100%) possuem mais de 2X anos 

de experiência de magistério superior. 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA 

DOCENTE NO 

ENSINO SUPERIOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

O corpo docente previsto para o curso de Licenciatura em Pedagogia EaD é composto de 

XX docentes, com excelente experiência no exercício da docência no superior, com média de XX 

anos e XX% dos docentes com mais de 03 anos de experiência na docência superior. 

 

 

3.3.3 Experiência no exercício da docência na educação a distância 
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O curso possui XX professores, todos (100%) possuem mais de 3 anos no exercício da 

docência na educação a distância. 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA 

DOCENTE NO 

ENSINO À 

DISTÂNCIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Justificando assim, a qualidade do corpo docente do Curso e sua aderência quanto à 

compreensão e valorização das diferentes linguagens manifestas nas sociedades contemporâneas e 

nos ambientes virtuais, gerando produção do conhecimento adequado à educação a distância, 

também possui capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos adequados à 

utilização das TICs nas práticas educativas. Como também, utilizando novas estratégias e práticas 

pedagógicas aplicadas às avaliações diagnósticas, formativas e somativas na educação a distância, 

que possibilite identificar as dificuldades dos discentes e com isso reavaliar a sua conduta 

pedagógica para reduzir a distância transacional e, consequentemente, promover melhorias na 

aprendizagem discente. 

A ESMAC pretende acompanhar por meio de relatórios de acompanhamento e indicadores 

de produtividade produzidos através do AVA, onde a Coordenação do Núcleo de Educação a 

Distância e a Coordenação do Curso poderão acompanhar as atividades dos Tutores de 

Aprendizagem e dos Docentes, visando com isto corrigir falhas e melhorar os serviços educacionais 

realizados. 

 

 

3.4. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 
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O corpo docente do curso de Pedagogia EaD foi constituído por meio de estudo do NDE e 

considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência entre a 

formação do docente, o seu desempenho na docência, a experiência profissional para auxiliar na 

formação do discente, além da disponibilidade para exercer as atividades e atender as demandas de 

regime de trabalho na ESMAC. 

O corpo docente é formado por docentes envolvidos na produção de conteúdo e 

responsáveis pelos componentes curriculares, auxiliados pelos Tutores, com algumas atribuições 

específicas da modalidade EaD como: 

I - acompanhar e orientar os Tutores relacionados ao seu componente curricular na 

aplicação de determinados conteúdos específicos; 

II - promover o desenvolvimento da disciplina sob sua responsabilidade, cumprindo o 

previsto no seu do programa de aprendizagem e de acordo com a metodologia proposta no PPC; 

III - auxiliar na estrutura pedagógica no AVA e agregar conteúdos, exemplos, exercícios, 

materiais complementares etc. na plataforma via Núcleo de Educação a Distância; 

IV - responder ao Coordenador de Curso, auxiliando-o no cumprimento do PPC; 

V - elaborar e atualizar o programa de aprendizagem da disciplina; 

VI - elaborar as avaliações de aprendizagem conforme a metodologia prevista no PPC e 

ser responsável pela correção delas, sendo auxiliado nesta tarefa pelos Tutores; 

VII - ministrar aulas presenciais e em EAD (conferências síncronas), quando previsto, 

conforme o horário de aulas do curso; 

VIII - participar de reuniões acadêmicas com os demais docentes e Tutores; 

IX - discutir em conjunto com a Coordenação de Curso EaD e área de Design Educacional 

a melhor abordagem do conteúdo desenvolvido para a modalidade EaD. 

A Mantenedora, mediante proposta da Faculdade, fixa o número de cargos do magistério 

superior conforme os seguintes regimes de trabalho: 

I - Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 horas semanais de trabalho 

na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 50% do tempo para estudos, pesquisa, trabalhos 

de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

II - Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 horas ou mais de trabalho 

na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, pesquisa, trabalhos 

de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

III - Regime Horista (H): Docentes contratados pela instituição exclusivamente para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada ou que não se enquadre nos 

outros regimes de trabalho acima definidos. 
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O regime de trabalho do corpo docente, tem por finalidade possibilitar o atendimento e 

dedicação à docência, por meio do planejamento didático das disciplinas, desenvolvimento e 

correção das avaliações de aprendizagem. Priorizando o atendimento para o processo ensino-

aprendizagem, considerando a carga horária total por atividade e preponderando os aspectos 

educativos e coletivos sobre os aspectos administrativos e individuais. 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

 

DOCENTE 
REGIME DE 

TRABALHO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

O corpo docente do curso de Pedagogia EaD é composto de XX docentes com os seguintes 

regimes de trabalho: X Tempo Integral (XX,X%); X Tempo Parcial (XX,X%) e 5 em regime Horista 

(38,4%). 

 

3.5. PRODUÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

Através da produção docente que o conhecimento produzido no interior da academia é 

difundido e democratizado. Neste sentido, o corpo docente da ESMAC é incentivado a apresentar 

trabalhos em congressos nacionais, publicar artigos científicos em revistas indexadas e periódicos 

especializados, elaborar materiais didático-pedagógicos, produção técnica, enfim, dando 

visibilidade às próprias pesquisas e à instituição. 

Nas pastas individuais dos docentes, constam o currículo Lattes atualizado, bem como os 

comprovantes da produção científica e as participações em eventos científicos. 

Considera-se como produção docente artigos publicados em periódicos, livros ou capítulos 

de livros, material didático institucional, resumos ou textos completos apresentados em congressos, 
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propriedade intelectual depositada ou registrada, produções culturais, artísticas, técnicas e inovações 

tecnológicas relevantes. 

A produção científica do corpo docente do Curso nos últimos três anos pode ser constatada 

no ANEXO H (Perfil do Corpo Docente do Curso), ao final deste PPC, onde se encontra o 

detalhamento dos docentes ativos que atuam no curso, com os nomes, titulação e a produção 

científica dos últimos 3 anos (em quantidade). 

 

3.6. PLANEJAMENTO DIDÁTICO DO CORPO DOCENTE 

 

A elaboração do material didático inicia com a construção do componente curricular com 

base no modelo pedagógico. O modelo pedagógico é formado por 2 elementos importantes no 

planejamento didático, são eles: 

 

a) Plano de Ensino e Aprendizagem 

Segue o modelo institucional devendo conter os seguintes campos: ementa; competências; 

temas de estudo; referências básicas; referências complementares. 

 

b) Mapa de Planejamento de Aprendizagem 

Configura-se em um recurso projetivo das atividades realizadas durante o módulo. 

Fundamentado no Plano de Ensino e Aprendizagem, delimita e organiza o planejamento do 

componente curricular, também conhecido como plano de aula nas disciplinas presenciais. O mapa 

está organizado por unidades: atividade e tempo de execução, dentro de uma estimativa de 

apropriação do conhecimento pelo aluno no ambiente de aprendizagem. 

 

Os docentes deverão elaborar o Plano de Ensino e Aprendizagem para cada componente 

curricular constante no curso, conforme modelo homologado pelo CONSU e auxiliados pela equipe 

do Núcleo de Educação a Distância (NEAD). Os Planos de Ensino e Aprendizagem são aprovados 

pela Coordenação de Curso no início de cada período letivo, sendo divulgados no AVA, 

obrigatoriamente, no início de cada módulo letivo. Os docentes serão auxiliados pela Equipe 

Multidisciplinar na execução da disciplina. 

Na Faculdade ESMAC a autoavaliação, prevista anualmente pela CPA, também é um 

importante instrumento para verificar as atividades e o nível de satisfação dos participantes do 

processo ensino e aprendizagem – docentes, discentes e gestão acadêmica. Através dos resultados 

diagnosticados são propostas ações de melhorias implantadas na Faculdade e nos Cursos. 
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3.7. TITULAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DE TUTORES DO CURSO  

 

O corpo de tutores do curso de Pedagogia EaD da Faculdade ESMAC também foi 

constituído por meio de estudo do NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. 

Para tanto, buscou-se aderência entre a formação e a experiência no exercício da tutoria na EAD 

para auxiliar na formação do discente, viabilizando a autonomia de estudo por meio de atividades 

pedagógicas e pesquisas complementares aos recursos pedagógicos disponibilizados no Curso. 

Os Tutores são agentes fundamentais no processo de interatividade e apoio pedagógico, 

com formação compatível com os conteúdos dos componentes curriculares, exercendo a função de 

mediadores no processo de ensino e aprendizagem, organizados em uma equipe de tutores da área 

específica do Curso, para atuação a distância tendo como competências o acompanhamento 

pedagógico dos discentes, auxiliando-os no desenvolvimento das atividades propostas pelos 

docentes no AVA com as seguintes atribuições específicas: 

I - manter contato com os docentes responsáveis pelas disciplinas e com os discentes 

visando a melhor abordagem do conteúdo e a comunicação eficaz; 

II - acompanhar os discentes, tomando ações proativas com os discentes que se encontram 

fora da curva de aprendizagem; 

III - apoiar as ações didáticas de planejamento, acompanhamento e avaliação dos discentes; 

IV - apoiar os discentes em suas necessidades, relacionadas ao conteúdo, acesso ao 

ambiente, organização e técnicas de estudo; 

V - auxiliar o ensino através da plataforma AVA e na aplicação da metodologia EaD; 

VI - orientar grupos de discentes em atividades grupais previstas nas disciplinas; 

VII - auxiliar os docentes na correção das atividades de uma determinada disciplina; 

VIII - participar de reuniões acadêmicas com os demais tutores e com o docente 

responsável pela disciplina. 

 

Ou seja, o exercício da tutoria possibilita o suporte adequado aos docentes na mediação 

pedagógica com os discentes, sendo um facilitador no processo de ensino aprendizagem e 

viabilizando as orientações aos discentes por meio de atividades e leituras complementares que 

auxiliam sua formação. Os tutores também possuem um importante papel nas melhorias no design 

educacional do curso EAD, nos recursos e atividades pedagógicas disponibilizadas, contribuindo 

ativamente no Colegiado do Curso e nas iterações administrativas com o Coordenador de Curso, o 

NDE e o Núcleo EAD da ESMAC. 
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O corpo de Tutores de Aprendizagem da Faculdade é constituído por professores com 

titulação de Especialistas, Mestres ou Doutores, também atuam no mundo do trabalho, 

possibilitando a integração teoria-prática com a realidade do mercado. 

A idoneidade profissional, experiência profissional, a capacidade didática, a ética, a 

integridade moral e boa conduta pública e privada são condições fundamentais para o ingresso e 

permanência no corpo de tutores de aprendizagem da Faculdade. 

Os Tutores de Aprendizagem dos cursos apresentam formação e experiência adequadas 

para as disciplinas em que atuam na mediação. A maioria dos Tutores possuem experiência em 

tutoria ou docência no magistério superior e em Educação a Distância (EaD). 

O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto para os 2 (dois) primeiros anos do curso de 

Pedagogia EaD atende integralmente a todas as disciplinas previstas. Sendo planejada a quantidade 

de tutores na ordem de 170 alunos para cada Tutor de Aprendizagem, com 5h de dedicação por ano 

letivo. 

A ESMAC opta por aproveitar os docentes como Tutores de Aprendizagem, isto ocorrerá 

em módulos em que não estiver atuando como professor no Curso. Portanto, a Instituição estabelece 

um elevado padrão de qualidade para a formação e experiência dos Tutores de Aprendizagem, pois 

eles integram o quadro docente da Faculdade. Também terá Tutores de Aprendizagem que não 

atuam como docentes, mas com experiência na área da EaD. 

Desta maneira, o corpo de Tutores do curso de Pedagogia EaD da ESMAC é formado por 

tutores, com experiência no exercício da tutoria da educação à distância acima de 3 anos. 

A seguir a listagem dos tutores previstos para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

 

TUTORES TITULAÇÃO 
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3.8. EXPERIÊNCIA EM EAD DO CORPO DE TUTORES DO CURSO  

 

Devido ao fato da ESMAC aproveitar os docentes como Tutores de Aprendizagem, isto 

ocorrerá em módulos em que não estiver atuando como professor no Curso, a Instituição estabelece 

um elevado padrão de qualidade para a experiência dos Tutores de Aprendizagem. 

Desta maneira, o corpo de Tutores do curso de Pedagogia EaD da ESMAC é formado por 

tutores, com experiência no exercício da tutoria da educação à distância acima de 3 anos. 

A seguir a listagem dos tutores previstos para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

 

TUTORES 

EXPERIÊNCIA 

DOCENTE NO 

ENSINO À 

DISTÂNCIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

A ESMAC pretende acompanhar por meio de relatórios de acompanhamento e indicadores 

de produtividade produzidos através do AVA, onde a Coordenação do Núcleo de Educação a 

Distância e a Coordenação do Curso poderão acompanhar as atividades dos Tutores de 

Aprendizagem e dos Docentes, visando com isto corrigir falhas e melhorar os serviços educacionais 

realizados. 

No caso específico das atividades de tutoria, os relatórios servirão para identificar a 

coerência do material complementar produzido pelos tutores de aprendizagem para esclarecer as 

dúvidas dos alunos e enriquecer a aprendizagem das competências previstas para o curso de 

Pedagogia EaD. 

 

3.9. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA EAD  
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O Núcleo de Educação a Distância (NEAD), é o órgão responsável pela proposição, 

planejamento, execução e avaliação dos projetos de Educação a Distância. O Núcleo está vinculado 

à Direção Geral da Faculdade ESMAC, regida por regulamento específico. 

O Núcleo de Educação a Distância  tem por finalidade conceber políticas e coordenar ações 

de ensino aprendizagem autônoma e cooperativa entre áreas utilizando recursos didáticos 

pedagógicos disponíveis na modalidade de EaD, em especial: 

I - propor, planejar, coordenar, supervisionar e assessorar as ações referentes à EaD;  

II - propiciar a interlocução entre professor, tutor e aluno; 

III - prestar suporte técnico e pedagógico às atividades em EaD e às unidades de apoio 

presencial (polos); 

IV - promover a melhoria e ampliação da EaD no âmbito da Faculdade ESMAC. 

 

São competências do Núcleo de Educação a Distância: 

I - assegurar a participação e o desenvolvimento da comunidade acadêmica, através da 

articulação com os órgãos envolvidos, na preparação e na execução de atividades na modalidade de 

EaD; 

II - estimular e assessorar as iniciativas e experiências em EaD, e a elas dar suporte; 

III - apoiar e incentivar a execução de programas e projetos institucionais em EaD; 

IV- propor normas de organização, planejamento, gestão e avaliação de EaD; 

V - promover o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e administrativas em novas 

tecnologias aplicadas a EaD; 

VI - capacitar docentes, tutores e técnicos administrativos para atuarem em EaD; 

VII - estimular a aplicação de inovações tecnológicas no ensino oferecido pelos cursos da 

Faculdade ESMAC; 

VIII - estimular o uso de recursos tecnológicos apropriados à EaD, conforme as 

características da atividade a ser executada e do seu público-alvo; 

IX - promover a realização de eventos sobre assuntos relacionados à EaD; 

X - estimular a produção intelectual, científica e cultural em temas ligados à EaD; 

XI - buscar e manter, no que for pertinente ao Núcleo de Educação a Distância, parcerias 

com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, relacionadas à EaD; 

XII - promover o estudo permanente das disposições legais acerca da EaD tendo em vista a 

adoção de medidas para as adequações que se fizerem necessárias; 

XIII - desenvolver outras ações relacionadas a EaD. 
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A Equipe Multidisciplinar atuará em parceria com o Núcleo de Educação a Distância – 

NEAD da ESMAC sendo constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento e 

responsável pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos 

educacionais para a educação a distância. 

A Equipe Multidisciplinar é responsável pelo controle, qualidade, operacionalização da 

oferta dos cursos e/ou disciplinas e integridade aos referenciais estabelecidos, garantindo a 

sustentabilidade com responsabilidade. Outra grande responsabilidade é estudar inovações e 

pesquisas produzidas pelo mercado educacional para ter um amplo panorama das possibilidades 

desta área. 

A Equipe Multidisciplinar analisa o material contratado do fornecedor escolhido ou de 

produção própria, considerando os diversos suportes tecnológicos e metodológicos e as avaliações.  

A composição, funcionamento e atribuições da Equipe Multidisciplinar está fundamentada 

em políticas de gestão explicitadas no PPI e PDI e asseguram a representação docente/tutor. 

A Equipe Multidisciplinar está regulamentada no Ato Decisório / Portaria nº 65 de 28 de 

outubro de 2021, exercendo suas funções relativamente aos cursos na modalidade a distância e para 

cursos presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância em 

atendimento a legislação em vigor, e está assim composta:  

 

NOME 
FUNÇÃO / CARGO 

EXERCIDO NA ESMAC 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3.10. INTERAÇÃO ENTRE TUTORES, DOCENTES E COORDENAÇÃO DA EAD 

 

A Faculdade ESMAC disponibiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para que 

os alunos possam ter informações sobre seu curso, bem como interagir com seus tutores de 

aprendizagem e acompanhamento e professor. 

Comentado [FC1]: Verificar qual é o ato decisório, 
portaria ou normativa da Esmac que regulamenta a 
Equipe Multidisciplinar e substituir. 
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Ao acessar o ambiente de aprendizagem pelo link disponível diretamente no site da ESMAC 

os alunos encontrarão todas as informações necessárias para seu curso de graduação EaD. Nesse 

ambiente os alunos têm informações sobre o calendário institucional, as datas de fechamento de 

cada atividade e as datas das avaliações regulares, a prova presencial e a segunda chamada. No item 

calendário. 

No item atendimento o aluno tem acesso aos telefones de contato dos Polos e poderá 

registrar suas necessidades de interação através de um sistema de suporte ao usuário diretamente 

conectado ao tutor de acompanhamento. Esse sistema visa auxiliar ao aluno, quanto seu acesso ao 

ambiente, login e senha, dúvidas sobre datas, entre outras informações de suporte acadêmico que 

não envolvam mediação de aprendizagem. 

O aluno também poderá acessar a biblioteca virtual, utilizando o login e senha, 

disponibilizado para o aluno matriculado nos cursos da Faculdade ESMAC para que ele possa 

ampliar constantemente seu conhecimento e promover a pesquisa. 

Ao acessar o item “Metodologia EaD” o aluno terá toda a explicação do modelo de 

aprendizagem e como funciona sua avaliação. 

Após acessar o AVA, utilizando o login e senha o aluno encontrará outra interface, que 

primeiramente lhe apresentará seu desempenho nas disciplinas de seu curso para que o aluno tenha 

um acompanhamento quantitativo de suas atividades. 

No link gabaritos o aluno encontrará suas avaliações comentadas pelos professores e 

poderá solicitar vistas de sua prova e agendar chat com o tutor de aprendizagem para revisão e 

esclarecimentos. O atendimento nessa interface será feito pelo tutor de aprendizagem, que discutirá 

questões referentes ao conteúdo. 

Ao acessar seu componente curricular o aluno ainda terá acesso a enviar mensagens para 

seus tutores de aprendizagem e professor responsável, bem como a toda a equipe de suporte da 

Faculdade ESMAC e coordenador de seu curso, como enviar e-mails para todos os participantes de 

seu curso. 

Outra forma de comunicação e interação é a dada pelos chats de revisão em que os alunos 

conversam com os professores e tutores de aprendizagem, discutindo conteúdos e podendo observar 

as questões propostas por outros participantes. 

No curso também será disponibilizado vários fóruns, com a intenção de promover o diálogo 

entre os participantes. E haverá permanentemente no decorrer da disciplina um fórum exclusivo de 

dúvidas e aprofundamento para que o aluno ainda possa se posicionar e solicitar mediação à 

aprendizagem.  
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4. INFRAESTRUTURA 

 

4.1. INSTALAÇÕES GERAIS 

 

4.1.1. Espaço de trabalho para professores Tempo Integral 

 

Os gabinetes de trabalho para professores em regime de tempo integral estão devidamente 

implantados, permitindo e viabilizando as ações acadêmicas, como planejamento didático-

pedagógico das atividades inerentes às suas atribuições e estão compostos em uma sala, bem 

iluminada, ventilada e climatizada, e os docentes têm à sua disposição gabinetes de trabalho 

dispostos para a utilização de maneira individual composto por mesa, cadeira. E. Esta sala de 

gabinetes garantem um atendimento privativo para os atendimentos dos discentes e orientadores, 

possuindo aproximadamente 12m² equipada com mesas, computador com acesso a internet, rede 

wi-fi, abastecimento de café e chá, bebedouro para água mineral, e a limpeza e conservação é 

realizada diariamente. 

Esta sala visa complementar os professores TI que não possuem outra estação de trabalho 

como sala própria ou gabinete de trabalho, sendo assim nesta sala sobra gabinetes de trabalho para 

os RTI visto que a maioria ocupa outros locais de trabalho como sala das coordenações, sala da 

comissão de avaliação, sala de tutoria e nivelamento, sala da CPA, salas de outras comissões 

institucionais, sala da Direção Geral, entre outras, devido a isto, esta sala também dispõe de 

gabinetes para professores em regime de trabalho parcial. 

 

4.1.2. Espaço de trabalho para o coordenador 

 

A Coordenação do Curso possui espaço de trabalho específico para desempenhar suas 

atividades de coordenação, viabilizando o desempenho das ações acadêmico-administrativas 

inerentes à rotina de cada curso. Este espaço possui equipamentos adequados, atende às 

necessidades da coordenação, permitindo o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade. 

A sala de Coordenação de Cursos atende satisfatoriamente aos requisitos de iluminação, 

ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos, sendo adequada para o número de usuários 

e para o tipo de atividade, garante um atendimento privativo para os atendimentos dos discentes, 

docentes/tutores e orientadores, possuindo aproximadamente 40 m² equipada com mesas, armário, 

computador com acesso a internet, impressora e telefone. 

 



40 
 
 

 
 

4.1.3. Sala coletiva de professores 

 

A ESMAC possui uma sala coletiva dos professores ou simplesmente denominada Sala dos 

Professores, esta sala possui espaço amplo, com comodidade, limpeza, segurança e acessibilidade 

adequadas para o convívio e os docentes são atendidos por 1 funcionário técnico-administrativo. 

É equipada com mobiliário padronizado, espaços com mesas e cadeiras, mesa de reuniões, 

armários para guarda de pertences pessoais ou profissionais, sofás para descanso, acesso para 

internet em rede sem fio (wi-fi), televisão, jogos de tabuleiro, geladeira, bebedouro com água 

mineral, e é abastecida diariamente com café e chá, fornecidos pela IES. A sala dos professores visa 

ser um local de lazer e socialização de docentes principalmente na hora do intervalo, esta sala é 

frequentada pelos professores, inclusive horistas, para que eles possam disfrutar de um local de 

trabalho na Faculdade. 

A sala é apropriada de acordo com a demanda docente para os respectivos horários de aula 

ou descanso. 

 

4.1.4. Salas de aula 

 

Para o curso de Pedagogia EaD, as salas de aula não serão utilizadas para atividades 

regulares, pois o curso ocorrerá 100% na modalidade EAD. Ou seja, o uso de espaço físico de apoio 

ocorrerá na Sede e nos Polos apenas para aplicação de avaliações presenciais ou disponibilidade de 

espaços físicos para os alunos que queiram estudar na unidade; contudo, não haverá qualquer aula 

presencial, sendo todas as atividades de ensino realizadas a distância. 

 

4.1.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

A ESMAC conta com 01 sala informatizada para apoio ao curso de Pedagogia EaD com 20 

computadores de alto desempenho. O ambiente permite acesso fácil para pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida e possuem recursos de acessibilidade tecnológica para usuários com 

necessidades especiais. Esse laboratório esta disponível para uso das 08:00 às 22:00h, para estudos 

individuais ou em grupo, favorecendo a pesquisa e autonomia dos estudantes. 

A estrutura dessa salas contempla computadores atualizados e com acesso à internet de alta 

velocidade, com um link dedicado de 200MB, softwares atualizados, condições ergonômicas, 

segurança nas informações e no espaço físico, todos com total acessibilidade física e tecnológica. 
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As máquinas possuem sistema operacional Open Office, além de aplicativos específicos conforme 

a necessidade do curso.  

A Faculdade possui um plano de atualização de softwares que atende um plano de 

manutenção preditiva e de atendimento às necessidades de atualização e implantação de softwares 

solicitados por demanda e necessidade de cada curso, além de manter software de segurança de 

dados (antivírus) instalados em todo seu parque tecnológico. Possui ainda três redes de dados, das 

quais uma é voltada para o atendimento aos laboratórios de informática, rede sem fio e 

computadores de uso dos alunos na biblioteca, separada fisicamente das redes de atendimento aos 

docentes e funcionários técnico-administrativos, garantindo maior segurança no trato das 

informações. 

 

4.2. BIBLIOTECA 

 

A biblioteca da Faculdade ESMAC apresenta uma área de mais de 164m2, o acervo físico 

está tombado é informatizado e conta com mais de 2.195 títulos e 8.269 exemplares disponíveis, 

controlados pelo sistema PERGAMUM, o que permite melhor controle e maior agilidade no 

processo de empréstimo e devolução.  

Além do acervo físico, desde 2015 a Faculdade ESMAC possui acervo virtual contratado 

com a empresa MINHA BIBLIOTECA que conta atualmente com mais de 11.789 títulos, o que 

possibilita aos discentes maior acesso e facilidade na consulta dos títulos. Cada discente possui 

acesso individual por meio de senha e login pessoal e intransferível o que possibilita a consulta não 

somente no ambiente da Faculdade, mas em qualquer lugar onde esteja disponível acesso a internet, 

garantindo aos alunos acesso ininterrupto. 

A área para consulta e utilização do acervo é ampla, climatizada, além de contar com 11 

estações de trabalho individuais com computadores conectados a internet de banda larga que servem 

também como terminais de consulta ao acervo. Caso o discente não tenha equipamento para consulta 

ao acervo virtual ele poderá utilizar as estações de trabalho na própria biblioteca. 

A biblioteca da Faculdade ESMAC, conta também com área para trabalhos individuais com 

capacidade de atender mais de 60 discentes e 2 salas destinadas para trabalhos em grupo com 

capacidade para até 12 discentes cada, além de acesso a internet de banda larga também via rede 

wireless, o que permite aos discentes o uso de seus dispositivos pessoais móveis no espaço da 

biblioteca. A biblioteca pode atender simultaneamente confortavelmente mais de 100 discentes por 

turno.  
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O acervo possui acesso virtual aos periódicos especializados que suplementam o conteúdo 

que será administrado nas disciplinas. Os discentes e docentes poderão acessar gratuitamente uma 

lista de periódicos das mais diversas áreas do conhecimento, inter-relacionados com o curso de 

graduação em que está matriculado por meio do site da Faculdade.  

O acervo é atualizado continuamente e possui plano de contingência de forma a garantir o 

acesso ao serviço. A biblioteca conta com Plano de Contingência, Regulamento da Biblioteca, 

Política de Atualização e Expansão do Acervo e Manual de Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos. 

A Política de Atualização e Expansão do Acervo é revista anualmente ou conforme as 

necessidades de acordo com as avaliações que forem feitas da coleção, de forma a adequar o acervo 

continuamente e mantê-lo conforme as exigências legais, as necessidades de mercado profissional 

e as demandas do curso. Em casos excepcionais, poderão ser feita alterações para que os objetivos 

e as diretrizes sejam sempre garantidos. 

Atualmente a biblioteca possui dois funcionários, de forma a manter o horário de 

atendimento para todos os turnos de aula. 

 

4.2.1. Serviços e Informatização 

 

A biblioteca da Faculdade ESMAC conta com diversos serviços disponíveis à comunidade 

acadêmica, com acesso por meio do site da Faculdade, entre estes: empréstimo domiciliar 

informatizado, consulta local de acervo, catálogo do acervo online renovação online de empréstimos 

e biblioteca digital (Minha Biblioteca).  

Também está disponível dentre os serviços de referência à elaboração da Ficha catalográfica 

conforme descrito pela ABNT NBR 14724, elaboração de responsabilidade exclusiva da 

bibliotecária responsável e seu uso é obrigatório nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). O 

auxílio no levantamento bibliográfico também pode ser solicitado pelos usuários que estão em fase 

de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para a complementação das pesquisas 

bibliográficas.  

O serviço de orientação à normalização de trabalhos acadêmicos é realizado pela 

bibliotecária responsável e visa orientar o aluno em como normalizar o trabalho acadêmico ou TCC, 

conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A orientação à pesquisa 

em base de dados é a capacitação dos usuários para realizar suas pesquisas bibliográficas e à 

construção de elaboração de estratégias de busca em base de dados para levantamento bibliográfico 

e auxílio de suporte informacional na elaboração dos trabalhos acadêmicos. 
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Desta forma tanto discentes quanto docentes podem contar com soluções de apoio, para 

estudo, leitura e aprendizagem.  

A Tecnologia de Informação é um importante instrumento de gerenciamento dos processos 

formadores das rotinas da Biblioteca da ESMAC, por intermédio de um sistema de TI torna-se 

possível a gestão do acervo digital e pesquisas pela comunidade acadêmica. 

O sistema da ESMAC utiliza recursos compartilhados, fazendo-se utilizar as ferramentas de 

comunicação mais especificamente a Intranet e o acesso à rede Internet, possibilitando desta forma 

uma abrangência maior quanto à utilização da informação elemento fundamental para a geração do 

conhecimento. 

A ESMAC oferece, por meio de computadores interligados em rede, o acesso simultâneo 

para consulta ao acervo digital disponível. Conta com 11 estações de trabalho individuais com 

computadores conectados a internet de banda larga que servem também como terminais de consulta 

ao acervo, além de acesso a internet de banda larga também via rede wireless, o que permite aos 

discentes o uso de seus dispositivos pessoais móveis no espaço da biblioteca. 

Acesso à biblioteca virtual – Minha Biblioteca – é uma biblioteca digital com 11.789 títulos 

formada pelas cinco principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, Grupo A, Grupo 

GEN, Manole e Saraiva. Através dela, os discentes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos 

acadêmicos entre as principais publicações de diversas áreas de especialização: Direito, Gestão e 

Negócios, Humanas, Engenharias, Tecnologia da Informação, Saúde entre outras, em qualquer lugar 

com acesso a internet. 

 

4.2.2. Acervo específico do curso 

4.2.2.1 Bibliografia básica 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião do NDE que 

aprova sua pertinência alinha ao PPC, atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São consideradas 

as literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas 

das disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos conteúdos propostos. 

Acervo bibliográfico básico e complementar adequado aos programas das disciplinas e 

disponibilizado 100% no formato digital. 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos apresentados nas 

respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade virtual, com o mínimo de 3 

(três) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por meio de acesso virtual, de cada 

uma das unidades curriculares.  
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4.2.2.2 Bibliografia complementar 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião do NDE que 

aprova sua pertinência alinhada ao PPC, atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São 

consideradas as literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender 

os programas das disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos 

conteúdos propostos. 

Acervo bibliográfico básico e complementar adequado aos programas das disciplinas e 

disponibilizado 100% no formato digital. 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade virtual, 

com o mínimo de 5 (cinco) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por meio de 

acesso virtual, de cada uma das unidades curriculares. 

 

4.2.2.3 Periódico 

  

Os periódicos a utilizar foram selecionados pelo corpo docente, e estão destacados na 

bibliografia básica e complementar. Cada bibliografia básica e complementar contém pelo menos a 

citação de 01 (um) periódico. 

 

4.3. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

 

O processo de controle de produção na ESMAC está formalizado e organizada pela Equipe 

Multidisciplinar, mais precisamente a supervisão será responsabilidade da Coordenação Geral no 

Núcleo de Educação a Distância da ESMAC. Para que não ocorra atrasos, a Faculdade definiu 

indicadores para acompanhamento e com datas de entrega de referência, facilitando o trabalho de 

toda a equipe multidisciplinar, dos docentes e dos tutores. 

Inicialmente, a proposta da Faculdade é disponibilizar os materiais didáticos somente na 

modalidade digital, arquivos PDF ou HTML. Sendo que para os 2 (dois) primeiros anos utilizará 

produção didática terceirizada em parceira com o Grupo A SAGAH, empresa contratada para 

geração e disponibilização de conteúdo, conforme as diretrizes pedagógicas definidas pela ESMAC. 

Ou seja, com isto, não será necessário distribuição de material didático (logística), sendo 

esta a preferência pela metodologia a ser adotada em todos os cursos EAD da ESMAC, mesmo em 

um segundo momento quando a Faculdade produzir seu próprio conteúdo internamente.  
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Para facilitar a compreensão, na metodologia do Curso consta os elementos de construção 

de cada disciplina são: 

Plataforma AVA: Diversas atividades disponibilizadas e que é a linha condutora do 

processo educacional, incluí: textos complementares, casos, avaliações, fóruns de discussão, links 

para filmes e animações, materiais para download etc. 

Aulas: São aulas onde o professor aborda os principais tópicos da disciplina, expondo 

conceitos e desenvolvendo conteúdos. Estas aulas são organizadas conforme o mapa de 

desenvolvimento pedagógico, acontecerão de forma síncrona, transmitidas via plataforma de 

videoconferência (Internet) e acessadas pelo AVA da ESMAC. Posterior a aula, a gravação do vídeo 

ficará disponível no AVA para quem não pode participar on-line na hora da transmissão. 

Material Didático: Material digital (PDF) entregue aos alunos no início de cada disciplina 

que aborda os principais tópicos da disciplina, também ficará disponível no AVA. 

Avaliações: Provas presenciais e atividades formativas no AVA: exercícios, estudos de 

casos, participação em fóruns, que servem de avaliação do progresso e aprendizagem dos alunos; 

além da prova presencial que ocorrerá nos Polos credenciados ao final do módulo. 

Conforme já explicado, inicialmente a produção destes materiais será terceirizada com 

empresa Grupo A SAGAH, desenvolvedora de material didático, com qualidade e experiência 

reconhecida no ramo, isto será feito para os 2 (dois) primeiros anos do Curso para facilitar a 

implantação. Toda a produção será supervisionada pela Coordenação Geral do NEAD e o 

Coordenador do Curso. Posteriormente, com a consolidação da Faculdade, a ESMAC poderá 

desenvolver o conteúdo internamente, o qual será organizado pelos professores autores do Curso, 

em conjunto com os coordenadores de cursos e sob supervisão da Coordenação Geral do NEAD da 

ESMAC. 
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5. ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

Atenta ao compromisso social, a ESMAC direcionará esforços no sentido de proporcionar 

uma sólida formação profissional aliada as ações voltadas ao desenvolvimento do cidadão, as quais 

se traduzem em programas de estímulo e incentivo ao discente. A ESMAC oferecerá os seguintes 

programas: 

 

5.1. PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO  

 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida acadêmica, a instituição 

criará um Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico – NAP. Nele serão abordados temas 

como desempenho acadêmico, trabalhos, provas e frequência, além de servir como apoio 

pedagógico ao corpo docente. 

O NAP tem por objetivos:  

o Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos sociais, 

emocionais, atitudinais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

o Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, coordenadores de curso e 

diretores;  

o Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho dos discentes;  

o Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um espaço para 

“escutar” e intervir frente às suas ansiedades relativas à formação acadêmica e vida 

pessoal;  

o Atender os familiares dos discentes a fim de esclarecer as intercorrências vivenciadas na 

Instituição;  

o Orientar profissionalmente e academicamente; 

o Fornecer orientações pedagógicas aos docentes. 

 

O NAP será composto por um profissional com formação na área de educacional. Além do 

atendimento especializado acima citado, o aluno terá o apoio extraclasse realizado pela 

Coordenação de Curso e pelos professores. 

 

5.2. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 

 

A ESMAC possui 03 (três) Programas de Apoio Financeiro, destacando: 
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 a) O Programa Institucional de Inclusão Social no Ensino Superior: onde a ESMAC 

participa de programas institucionais, gerenciados pelo Poder Público Federal de apoio financeiro, 

onde são concedidos Bolsas de Estudos a alunos comprovadamente carentes e que não disponham 

de recursos para ingresso no ensino superior, destacando-se o FIES. 

b) Programa Institucional de Descontos: são modalidades para a concessão de descontos: 

I. Desconto Família: É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau 

(cônjuge e/ou filhos) matriculados na Instituição, desde que o pagamento da mensalidade seja 

efetuado até a data do vencimento. 

II. Desconto colaborador: O programa tem por finalidade o incentivo ao desenvolvimento 

pessoal e profissional de seus funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e 

competências, por meio dos cursos oferecidos pela instituição. 

III. Desconto para egresso: O acadêmico egresso da ESMAC tem um incentivo entre 10 e 

20% para cursar um curso de pós-graduação Lato Sensu ou uma nova graduação oferecida pela 

Faculdade. 

IV. Desconto para pagamento antecipado das mensalidades aos alunos que optarem pelo 

pagamento da mensalidade até o dia 1º do mês vincendo. 

 

c) Programa Institucional de Bolsas: 

I. Bolsa de Monitoria: exercida por acadêmicos regularmente matriculados, que já tenham 

sido aprovados na disciplina com elevado desempenho acadêmico e que desejam atuar como 

monitores. 

II. Bolsa de Estágio: A Faculdade visa apoiar os alunos que apresentam carência 

socioeconômica e disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da Instituição. O aluno 

recebe uma bolsa de estágio na instituição, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas. O termo de 

compromisso é válido por um ano, podendo ser renovado por mais um ano, de acordo com a 

indicação e/ou solicitação do setor assistido. 

 

5.3. PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

No início de cada período letivo a Faculdade se propõe a ofertar programas de nivelamento 

para o ensino superior inicialmente em Matemática e Português (Leitura, Interpretação e Produção 

de Textos), de acordo com prévia avaliação feita por docentes da Instituição. 



48 
 
 

 
 

Também está incluso no Nivelamento conhecimentos básicos de informática, metodologias 

de estudo na educação a distância (EaD), organização e planejamento da rotina discente na EaD, 

conteúdos estes ofertados como nivelamento para todos os ingressantes dos cursos da ESMAC. 

O Nivelamento é ofertado durante todo o período em que o acadêmico estiver em processo 

de formação, principalmente aquele que se encontra em situação de risco – próximos à média 

mínima exigida para a aprovação.  

O Nivelamento tem como objetivos: 

I – Propiciar ao acadêmico, estratégias metodológicas e procedimentos necessários para 

acompanhar as disciplinas e/ou conteúdos do curso que estiver frequentando, trabalhando suas 

dificuldades; 

II – Reconhecer que o domínio do conteúdo é essencial ao profissional e fator de segurança 

para o desempenho de suas funções; 

III – Perceber que os processos de aprendizagem não acontecem de forma igualitária para 

todos e que há sempre saberes que, apesar de repassados pelos docentes, não são apreendidos da 

forma correta ou em sua totalidade pelo discente; 

IV – Reconhecer que dificuldades de escrita, oralidade e cálculos numéricos básicos ou 

outros podem ser sanadas e/ou minimizadas. 

 

O Nivelamento será operacionalizado através de:  

I – inscrição dos acadêmicos no Programa, a partir de um diagnóstico realizado, convite 

aos ingressantes ou solicitação do discente; 

II – disponibilização pela Secretaria Acadêmica dos horários, locais e calendário de 

atividades; 

III – definição dos docentes e a carga horária destinada para atuar no Nivelamento; 

IV – avaliação dos acadêmicos que participam do Nivelamento, identificando a 

aprendizagem adquirida; 

V – avaliação do Nivelamento como parte integradora do processo formativo do 

acadêmico. 

 

Utilizar-se-á as tecnologias e estratégias metodológicas de apoio para minimizar e/ou sanar 

suas dificuldades, bem como aulas expositivas (síncronas ou vídeo-aulas), debates online, dinâmica 

de grupos, exercícios práticos e demais atividades presenciais ou a distância, nos formatos síncronos 

ou assíncronos, necessárias para acelerar o processo de construção de conhecimentos. O acadêmico 



49 
 
 

 
 

será acompanhado de docentes, tutores e terá a sua disposição os recursos que contribuirão para 

sanar suas dificuldades. 

 

A ESMAC também possui mecanismos de familiarização com a educação a distância 

(EAD). Ao iniciar um curso na modalidade em Educação a Distância (EaD) é fundamental o 

conhecimento sobre a tecnologia e a metodologia que faz com que tudo isso possa ser executado, 

portanto A ESMAC oferecerá como Atividade Complementar, como primeiro contato dos discentes, 

uma atividade expondo os mecanismos de familiarização com a educação a distância. Os objetivos 

da atividade são: 

a) Conceituar EaD; 

b) Apresentar a história da EaD, com foco nos principais marcos no contexto brasileiro; 

c) Contextualizar a EaD da Faculdade ESMAC com as suas definições e características; 

d) Apresentar as principais vantagens da Educação a Distância; 

e) Compreender a importância do trabalho em rede nessa modalidade; 

f) Expor as atividades e modelo de avaliação da Faculdade ESMAC para os cursos EaD; 

g) Apresentar os canais de comunicação e interação discente, docente e tutores, 

disponibilizados nos cursos EaD. 

 

 

5.4. PROGRAMAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E À PRODUÇÃO DISCENTE 

 

Objetivando estimular a participação dos discentes da ESMAC em eventos científicos 

nacionais e internacionais, bem como a produção científica e didático-pedagógica, foi organizado o 

Programa de Apoio Acadêmico aos Discentes. 

 

a) EVENTOS: 

A concessão de auxílio do ESMAC depende de aprovação da participação do discente no 

evento, pelo Coordenador do Curso e homologação da Direção Geral. 

Poderá pleitear auxílio para participação o discente que preencher os seguintes requisitos: 

I – ser discente da ESMAC pelo menos há seis meses; 

II – estar em dia com a documentação na Secretaria Acadêmica; 

III – estar em dia com as mensalidades na Tesouraria; 

III – justificar a relevância acadêmica do evento para a área que está vinculada, bem como 

para Faculdade; 
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IV – Inscrever-se no evento como discente da ESMAC. 

 

Após o evento, o discente deverá, no prazo de 15 dias, apresentar: 

I – relatório técnico sobre o evento e sua participação; 

II – release da participação à assessoria de imprensa para publicação interna.  

 

b) PRODUÇÃO CIENTÍFICA E DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: 

O incentivo à produção científica e didático-pedagógica prevê anualmente, através de Edital, 

a seleção de propostas para a concessão de bolsas de apoio científico para realização de projetos 

científicos, tecnológicos ou didático-pedagógicos e, consequentemente, publicações envolvendo os 

docentes e discentes responsáveis pelos projetos. Os objetivos deste são:  

− Estimular e fortalecer a produção docente e discente, mediante o apoio financeiro ao 

idealizador e condutor do projeto científico;  

− Incentivar a produção científica pelos discentes principalmente nas investigações 

produzidas pelos Projetos Integradores ou realizadas por meio de TCCs;  

− Contribuir para o início da proposta de se trabalhar com a Investigação Científica na 

ESMAC a partir do próximo ciclo do PDI.  

 

5.5. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS E FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

A instituição possui um Programa de Acompanhamento do Egresso. Esse programa tem 

como objetivo estreitar o relacionamento entre a instituição e seus ex-alunos, desencadeando ações 

de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de comunicação 

possíveis, incluindo um espaço online. 

O programa tem como principais objetivos: 

o Promover a autoavaliação através de instrumentos próprios sobre formação profissional 

realizada pela instituição, sua qualidade, e adequações dos currículos;  

o Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica adquirida; 

o Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos; 

o Levantar e analisar trajetórias profissionais; 

o Levantar e avaliar situações profissionais; 

o Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da Instituição que já estão aptos a 

ingressar no mundo do trabalho; 
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o Acompanhar o interesse por estudos de educação continuada (cursos não formais e de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu). 

O programa expressa o compromisso da ESMAC com o seu egresso, informando-lhe sobre 

notícias da sua área de formação, informações técnico-científicas, eventos (jornadas, congressos, 

cursos de atualização etc.), atividades de formação continuada, oportunidades, pós-graduação, 

perguntas a seu professor, além do contato com colegas da turma. O programa visa, ainda, a 

organização de jornadas e congressos sobre temas atuais, de forma a manter o ex-aluno atualizado 

com o progresso no seu campo de atuação. 

A instituição proporcionará ao egresso incentivo na Pós-graduação Lato Sensu e em um, 

eventual, segundo curso de graduação. Através do programa institucional, os ex-alunos mantêm seu 

vínculo com a instituição, possibilitando o empréstimo de obras da biblioteca.  

 

5.6. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 

A participação estudantil é composta por representantes eleitos pelos seus pares nos 

seguintes órgãos colegiados e órgãos da Faculdade ESMAC: 

Conselho Superior (CONSU) – um representante; 

Colegiados de Curso – um representante; 

Representantes de turma – um representante; 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) – um representante. 

A escolha dos representantes é de responsabilidade dos alunos da Faculdade devidamente 

matriculados. A representação estudantil encontra-se normatizada no Regimento ou nas resoluções 

específicas dos órgãos colegiados. 

 

5.7. INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 

A ESMAC valoriza e promove a inclusão plena. Entre os valores da instituição, está o 

respeito às pessoas, com ênfase na compreensão e na adaptação da diversidade. As instalações da 

ESMAC contemplam as adaptações necessárias conforme previsto na legislação, com políticas de 

acesso e adequações de sua infraestrutura física. 

Em todos os setores com relacionamento direto com os alunos, os portadores de deficiência 

recebem atendimento preferencial e imediato. As matrizes curriculares de todos os cursos da 

ESMAC apresentam flexibilidade que possibilita que o estudante com dificuldades de aprendizagem 

possa ter adaptabilidade ajustada ao seu tempo. 
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A ESMAC atende à legislação conforme previsto e compreendendo os segmentos:  

Acessibilidade Atitudinal: Serão implantados ações e projetos relacionados à 

acessibilidade em toda a sua amplitude, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Acessibilidade Arquitetônica: As barreiras ambientais físicas são eliminadas, com a 

existência de rampas, banheiros adaptados, piso antiderrapante, entre outras.  

Acessibilidade Metodológica: As metodologias e técnicas de aprendizagem serão 

priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e inclusão 

educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.  

Acessibilidade nas Comunicações: A comunicação interpessoal prevê eliminar barreiras, 

com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes.  

Acessibilidade Digital: Utilizar-se-á diferentes recursos e ajudas técnicas para que o 

estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento, independentemente de sua deficiência. 

 

Com relação à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, as instalações físicas da ESMAC atendem aos 

seguintes requisitos:  

1. Existência de piso tátil. 

2. Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo acesso 

aos espaços de uso coletivo.  

3. Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

4. Rampas facilitando a circulação de cadeira de rodas. 

5. Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira 

de rodas. 

6. Banheiros adaptados com barras de apoio. 

7. Instalação de lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

8. Mobiliário de recepção e atendimento adaptado à altura e à condição física de pessoas em 

cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

9. Serviços pedagógico de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes e/ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

10. Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
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11. Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento 

junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador. 

 

Em relação à proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, conforme 

disposto na Lei n 12.764 de 27 de dezembro de 2012, a ESMAC conta com o Núcleo de Inclusão e 

Acessibilidade (NAI), relacionado ao Programa de Educação Inclusiva, tendo em vista as políticas 

nacionais voltadas para o atendimento do estudante portador de necessidades especiais, 

considerando os referenciais de acessibilidade na educação superior. 

Caracteriza-se como público da Educação Especial com direito a atendimento pelo NAI, os 

estudantes com:  

- Deficiência Física ou Psíquica 

- Transtorno Global do Desenvolvimento 

- Altas habilidades / Superdotação 

- Transtorno do Espectro Autista 

 

Ressaltamos que em relação aos alunos com deficiência visual ou auditiva, a ESMAC 

atenderá, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, apoio técnico especial através 

de profissionais gabaritados, equipamentos ou literatura específica. 

Para os alunos com deficiência visual, tanto na condição de visão subnormal ou de estudantes 

cegos, a Instituição disponibiliza atendimento especializado para que eles possam ter acesso aos 

conteúdos e atividades de aprendizagem. Para alunos com visão subnormal os materiais 

desenvolvidos e publicados no ambiente virtual de aprendizagem podem ser editorados com a 

função de modificar o tamanho e o estilo das fontes, com a possibilidade de visualização na tela ou 

de impressão nas dimensões e estilos apropriados para cada disfunção. Assim, os conteúdos podem 

ser impressos em estilos com ou sem serifa, com maior ou menor entrelinhado, em separação por 

colunas ou tamanho de área de texto. 

Nos dias de atividades presenciais obrigatórias os alunos com deficiência visual contam com 

a participação de Ledores, treinados e orientados pela instituição. 

A Instituição também atende ao Decreto 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS, a Faculdade oferece como disciplina optativa a Libras para os cursos bacharéis 

e tecnólogos, sendo componentes obrigatórios nas licenciaturas.  
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6. POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A autoavaliação institucional é um momento de reflexão e um estudo crítico de cada 

Instituição e seus respectivos Cursos sobre suas diversas dimensões, resultando em informações que 

reflitam a percepção de si mesma. 

A Avaliação Institucional contribui para uma maior transparência da gestão educacional 

perante a sociedade, permitindo a ESMAC demonstrar o cumprimento de suas funções de ensino e 

extensão e a coerência dos seus objetivos em relação às necessidades sociais. 

A avaliação visa cumprir uma retrospectiva crítica, socialmente contextualizada do trabalho 

realizado pela Instituição com a participação de docentes, discentes, dirigentes e funcionários 

técnico-administrativos. Com isto pode gerar um diagnóstico técnico que possibilite um projeto 

integrado com o qual a comunidade envolvida se sinta identificada e comprometida. 

Para a ESMAC, a Avaliação Institucional é uma ferramenta importante para o planejamento 

e gestão educacional, contribuindo para o autoconhecimento da organização. Permite verificar o 

efetivo cumprimento da missão institucional e oferece, ainda, subsídios para os cursos 

reprogramarem e aperfeiçoarem seus projetos pedagógicos. Nesse sentido, é decisiva para que se 

possa perceber com clareza os erros e acertos e para que propostas possam ser encaminhadas e 

mudanças qualitativas possam ser efetuadas. 

 

Com essa preocupação, a ESMAC estabelece uma política para avaliação embasada nas 

seguintes diretrizes: 

o Adoção de um compromisso ético e formal para garantir condições favoráveis ao bom 

desempenho da instituição e do educando; 

o Articulação entre os diferentes segmentos educacionais no processo de avaliação; 

o Autoconhecimento da Instituição e dos cursos através do resultado de suas ações, 

permitindo adequá-las às demandas sociais; 

o Busca contínua da qualidade no cumprimento de suas funções de ensino e extensão, em 

consonância com as demandas sociais e com a missão institucional; 

o Difusão do processo de avaliação interno e externo;  

o Garantia de uma metodologia que permita oportunidade de participação da comunidade 

e exercício da cidadania competente; 

o Garantia do processo e avaliação de desempenho; 

o Maior participação da Instituição na comunidade; 

o Profissionalização da gestão pedagógica e administrativa. 
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Para que este trabalho possa se tornar realidade, a ESMAC instituiu uma Comissão (CPA), 

em conformidade às diretrizes estabelecidas na Lei nº 10.861 (14/04/2004), para a elaboração e 

implementação do Projeto e Coordenação do Processo de Avaliação Institucional.  

Em relação as Avaliação do Projeto de Curso, a ESMAC possui projeto específico da CPA 

que orienta as práticas de autoavaliação. Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas 

realizadas pelo curso de graduação serão realizadas anualmente com a aplicação de instrumento 

desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 dimensões previstas para os 

cursos de graduação (1. Organização Didático-Pedagógica, 2. Corpo Docente e 3. Infraestrutura) 

e aplicados aos atores do processo. Dependendo do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo 

discente, o corpo docente e os coordenadores de cursos; a CPA organiza diferente tipos de 

instrumentos de coleta de dados para cada ator. 

Os resultados das avaliações, divulgados através de conceitos numa escala de cinco níveis, 

ficarão disponíveis para a população na forma de perfis institucionais que trarão, além dos conceitos, 

os principais indicadores de qualidade e dos levantamentos censitários realizados. 

As informações coletadas serão tabuladas, compiladas e analisadas pela CPA, que elabora 

relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de gestão do ESMAC, inclusive relatórios 

específicos do curso de graduação, para que sejam utilizados como subsídios no processo de tomada 

de decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à divulgação para o público interno, 

esta será realizada com a ampla difusão das informações em forma de tabelas e gráficos, afixados 

em locais de grande circulação de pessoas em todo o campus e no site da Instituição. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO A: COMPONENTES CURRICULARES 

 

1º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

História da Educação 80 1o  

EMENTA: 

A educação como processo histórico. Relações entre educação e história, suas consequências para a prática educativa 

atual. Correntes pedagógicas dos momentos históricos passados e seus desdobramentos contemporâneos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de; LOPES, Eliane Marta Teixeira. Pensadores sociais e história da educação, 

v.2. São Paulo: Autêntica, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582179130. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179130. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da educação brasileira. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522114023. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114023. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PORTES, Écio Antônio; MORAIS, Christianni Cardoso; ARRUDA, Maria Aparecida. História da educação: 

ensino e pesquisa. São Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582179437. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179437. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Disponível: https://seer.ufrgs.br/asphe 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira: da Colônia ao governo Lula. 2. ed. 

Barueri: Manole, 2009. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520443361. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520443361. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

RAMAL, Andrea. Educação no Brasil: um panorama do ensino na atualidade. São Paulo: Atlas, 2019. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597023145. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597023145. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

RIBEIRO, Max Elisandro dos Santos et al. História da educação. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788595024724. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024724. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

SHIGUNOV NETO, Alexandre. História da educação brasileira: do período colonial ao predomínio das políticas 

educacionais neoliberais. São Paulo: Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597007688. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007688. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

VEIGA, Cynthia Greive; FONSECA, Thais Nivia de Lima e (org.). História e historiografia da educação no Brasil. 

São Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582179444. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179444. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Disponível: 

https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe/index 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 
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Fundamentos e Métodos da Educação Infantil 80 1o  

EMENTA: 

Aspectos históricos, pedagógicos e políticos da Educação Infantil. O cuidar, educar e brincar e o papel do professor 

na Educação Infantil. Concepções de infância considerando as bases históricas, biológicas, sociológicas e 

antropológicas. Pressupostos pedagógicos da Educação Infantil: concepções, objetos, avaliação e sua relação com o 

Ensino Fundamental. BNCC. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HORN, Maria da Graça Souza; BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Abrindo as portas da escola infantil: viver e 

aprender nos espaços externos. Porto Alegre: Penso, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786559760046. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786559760046. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

BASSEDAS, Eulàlia; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre: 

ArtMed, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536310909. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536310909. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

GONZALEZ-MENA, Janet. Fundamentos da educação infantil: ensinando crianças em uma sociedade 

diversificada. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580554557. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554557. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: ENPE – ENSINO EM PERSPECTIVA: 

https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CALL, Nicola; FEATHERSTONE, Sally. Cérebro e educação infantil: como aplicar os conhecimentos da ciência 

cognitiva no ensino de crianças de até 5 anos. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2015. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788565848107. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848107. Acesso 

em: 22 jun. 2022. 

 

CORRÊA, Mônica de Souza. Criança, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122578. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122578. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George (org.). As cem linguagens da criança, v. 2: a 

experiência de Reggio Emilia em transformação. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2016. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788584290659. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290659. Acesso 

em: 22 jun. 2022. 

 

GOLDSCHMIED, Elinor; JACKSON, Sonia. Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. 2. ed. Porto 

Alegre: Penso, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536313672. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536313672. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

HORN, Maria G. Brincar e interagir nos espaços da escola infantil. Porto Alegre: Penso, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788584291045. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291045. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

 

PERIÓDICO: EDUCAÇÃO E REALIDADE. Disponível: https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Tecnologias e Cultura Digital 40 1o  

EMENTA: 

Os modelos mentais da aprendizagem na educação a distância. A Ciência Cognitiva e os meios e as formas pelas 

quais as pessoas compreendem e interagem com dispositivos e sistemas físicos ou à distância. A capacidade a as 
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competências relacionadas à aprendizagem. As estratégias de aprendizagem e o desempenho acadêmico na educação 

a distância. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOALER, Jo. Mente sem barreiras: as chaves para destravar seu potencial ilimitado de aprendizagem. Porto Alegre: 

Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291960. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291960. 

 

BROWN, Peter C. Fixe o conhecimento: a ciência da aprendizagem bem-sucedida. Porto Alegre: Penso, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291250. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291250. 

 

FLEURY, Maria Tereza Leme; OLIVEIRA JUNIOR, Moacir de Miranda (org.). Gestão estratégica do 

conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo: Atlas, 2011. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522468300. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522468300. 

 

MACHADO, Dinamara Pereira; MORAES, Marcio Gilberto de Souza. Educação a distância: fundamentos, 

tecnologias, estrutura e processo de ensino e aprendizagem. São Paulo: Érica, 2015. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788536522210. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522210. 

 

PERIÓDICO: CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS. Disponível: http://www.curriculosemfronteiras.org 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BES, Pablo et al. Metodologias para aprendizagem ativa. Porto Alegre: SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595029330. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029330. 

 

BOSSA, Nadia A. Dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: ArtMed, 2000. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788536312828. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536312828. 

 

CHING, Hong Yuh; GROSS, Amanda; VASCONCELLOS, Lígia (coord.). Gestão da aprendizagem: casos práticos: 

objetivos de aprendizagem, planejamento, resultados, avaliação. Rio de Janeiro: Atlas, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788597023626. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597023626. 

 

CIRINO, Giovanni. Comunidades de aprendizagem e estratégias pedagógicas. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123834. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123834. 

 

D'AUREA-TARDELI, Denise; PAULA, Fraulein Vidigal de. Motivação, atitudes e habilidades: recursos para 

aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522125494. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125494. 

 

FERREIRA, Armindo Ribeiro. Comunicação e aprendizagem: mecanismos, ferramentas e comunidades digitais. São 

Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536522180. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522180. 

 

HATTIE, John; ZIERER, Klaus. 10 princípios para a aprendizagem visível: educar para o sucesso. Porto Alegre: 

Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291823. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291823. 

 

MARION, Arnaldo; VIANA, Marcelino. Coaching para concursos: métodos de aprendizagem acelerada e plano de 

estudo para exames e provas. Rio de Janeiro: Método, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788530993184. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530993184. 

 

MESQUITA, Deleni; PIVA JUNIOR, Dilermando; GARA, Elizabete Briani Macedo. Ambiente virtual de 

aprendizagem: conceitos, normas, procedimentos e práticas pedagógicas no ensino à distância. São Paulo: Érica, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536522166. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522166. 

 

PERIÓDICO: EDUCAÇÃO E SOCIEDADE. Disponível: https://www.cedes.unicamp.br/publicacoes/20 



59 
 
 

 
 

 

2º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Crescimento e Desenvolvimento Humano e a Aprendizagem 80 2o  

EMENTA: 

Estudo do Desenvolvimento humano e o Ciclo Vital. Teorias da Aprendizagem. Teorias do desenvolvimento. 

Educação e desenvolvimento humano. Ecologia do Desenvolvimento Humano e sua articulação com processos 

educacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LIMA, Caroline Costa Nunes; CORTINAZ, Tiago; NUNES, Alex Ribeiro. Desenvolvimento infantil. Porto 

Alegre: SER - SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595023086. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595023086. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PAPALIA, Diane E.; MARTORELL, Gabriela. Desenvolvimento humano. 14. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2021. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786558040132. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040132. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

SILVA, Juliano Vieira da et al. Crescimento e desenvolvimento humano e aprendizagem motora. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595025714. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595025714. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: ENSINO EM REVISTA. Disponível: https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BEE, Helen; BOYD, Denise. A criança em desenvolvimento. 9. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788536325279. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325279. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

CORRÊA, Mônica de Souza. Criança, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122578. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122578. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

DUMARD, Katia. Aprendizagem e sua dimensão cognitiva, afetiva e social. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123513. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123513. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

MARTORELL, Gabriela. O desenvolvimento da criança: do nascimento à adolescência. Porto Alegre: AMGH, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580553451. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553451. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

RODRIGUES, Ana Maria. Psicologia da aprendizagem e da avaliação. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122455. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122455. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA PSICO. Disponível: https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/revistapsico 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Saúde, Nutrição e Proteção à Criança 80 2o  

EMENTA: 

A saúde da criança. Os cuidados da saúde da criança. Saúde, desenvolvimento, crescimento e aprendizagem. A 

nutrição da criança. A relação nutrição da criança e a aprendizagem. A proteção à criança. O estatuto da criança e do 

adolescente. A proteção de crianças e adolescentes e os direitos humanos. A proteção de crianças e a relação com a 

aprendizagem. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BEE, Helen; BOYD, Denise. A criança em desenvolvimento. 9. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788536325279. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325279. Acesso em: 4 jul. 2022. 

 

BOYD, Denise; BEE, Helen. A criança em crescimento. Porto Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788536325415. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325415. 

Acesso em: 4 jul. 2022. 

 

FISBERG, Mauro; MAXIMINO, Priscila (coord.). A criança que come mal: atendimento multidisciplinar: a 

experiência do CENDA, Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares do Instituto PENSI. 

Barueri: Manole, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786555764321. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555764321. Acesso em: 4 jul. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO: https://revistas.uece.br/index.php/redufor/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BON, Avany M. Xavier. Atendimento nutricional a crianças e adolescentes: visão prática. Rio de Janeiro: Roca, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-277-2658-0. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2658-0. Acesso em: 4 jul. 2022. 

 

CARNEIRO-SAMPAIO, Magda (ed.). ABC da saúde infantojuvenil: recomendações práticas do Instituto da 

Criança do HCFMUSP. Barueri: Manole, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520449264. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520449264. Acesso em: 4 jul. 2022. 

 

CORRÊA, Mônica de Souza. Criança, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122578. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122578. Acesso em: 4 jul. 2022. 

 

FREIRE, Muniz. Estatuto da Criança e do Adolescente. Rio de Janeiro: Método, 2022. Livro digital. (1 recurso 

online). (Método essencial). ISBN 9786559645688. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786559645688. Acesso em: 4 jul. 2022. 

 

MACHADO, Martha de Toledo. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os direitos humanos. 

Barueri: Manole, 2003. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520443477. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520443477. Acesso em: 4 jul. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA PRO-POSIÇÕES. Disponível: https://www.fe.unicamp.br/a-

fe/publicacoes/periodicos/pro-posicoes 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Cultura, Sociedade e Desenvolvimento 40 2o  

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos e contextualizados, a fim 

de favorecer a compreensão e análise crítica dos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e políticos da sociedade, 

fundamentais ao exercício da cidadania. A ética, o comportamento humano e a vida coletiva. Relações Étnico-raciais. 

História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no Brasil. Direitos Humanos. Políticas 

de educação ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BATISTA, Sueli Soares dos Santos; FREIRE, Emerson. Sociedade e tecnologia na era digital. São Paulo: Érica, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536522531. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522531. 

 

BES, Pablo et al. Sociedade, cultura e cidadania. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788595028395. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028395. 
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GABRIEL, Martha. Você, eu e os rôbos: pequeno manual do mundo digital. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788597014785. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597014785. 

 

LOPES FILHO, Artur Rodrigo Itaqui et al. Ética e cidadania. 2. ed. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595024816. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024816. 

 

MALDONADO, Tomás. Cultura, sociedade e técnica. São Paulo: Blucher, 2012. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788521206521. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521206521. 

 

METCALF, Peter. Cultura e sociedade. São Paulo: Saraiva, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788502629790. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502629790. 

 

PERIÓDICO: CADERNOS DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Disponível: 

http://publicacoes.fcc.org.br//index.php/cp/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROSO, Priscila Farfan; BONETE, Wilian Junior; QUEIROZ, Ronaldo Queiroz de Morais. Antropologia e 

cultura. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595021853. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595021853. 

 

BARROSO, Priscila Farfan; BONETE, Wilian Junior. Estudos culturais e antropológicos. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595027862. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027862. 

 

CURTO, Diogo Ramada (org.). Estudos sobre a globalização. São Paulo: Grupo Almedina, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). (História & sociedade). ISBN 9789724419053. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789724419053. 

 

GUERRA, Sidney. Curso de direitos humanos. 6. ed. rev., atual. São Paulo: Saraiva, 2020. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788553618446. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553618446. 

 

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi (ed.). Educação ambiental e sustentabilidade. 2. 

ed. São Paulo: Manole, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520445020. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445020. 

 

RADDATZ, Vera Lucia Spacil (org.). Educação e comunicação para os direitos humanos. Ijuí: Unijuí, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788541903097. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788541903097. 

 

RADDATZ, Vera Lucia Spacil; MÜLLER, Karla Maria (org.). Comunicação, cultura e fronteiras. Ijuí: Unijuí, 

2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788541903080. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788541903080. 

 

SEDLÁCEK, Tomás. A economia do bem e do mal: em busca do sentido da economia, de Gilgamesh a Wall 

Street. São Paulo: Grupo Almedina, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9789896943295. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789896943295. 

 

SIQUEIRA JUNIOR, Paulo Hamilton. Direitos humanos: liberdades públicas e cidadania. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502636521. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502636521. 

 

VALSINER, Jaan. Fundamentos da psicologia cultural: mundos da mente, mundos da vida. Porto Alegre: 

Bookman, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788565852258. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565852258. 

 

PERIÓDICO: REVISTA SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRÁTICAS. Disponível: 

https://revistas.rcaap.pt/sociologiapp/index 
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3º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Filosofia da Educação 80 3o 

EMENTA: 

Estudo da educação, a partir dos autores clássicos, relacionando-a com as transformações econômicas, sociais, 

políticas e culturais no mundo antigo medieval, moderno e contemporâneo. Reconhecimento das diferentes 

concepções de mundo, de homem e das interpretações filosóficas e históricas e dos métodos correspondentes que a 

educação assume nos diversos momentos históricos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMOZZATO, Bruna Koglin et al. Filosofia da educação. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595024892. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024892. 

Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo; CASTRO, Susana de. A nova filosofia da educação. Barueri: Manole, 2014. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788520444986. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444986. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERISSÉ, Gabriel. Introdução à filosofia da educação. São Paulo: Autêntica, 2008. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788582179468. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179468. Acesso 

em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: INTUITIO. Disponível: https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/intuitio 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTRO, Eder Alonso; OLIVEIRA, Paula Ramos de (org.). Educando para o pensar. São Paulo: Cengage 

Learning, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522126095. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126095. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de; LOPES, Eliane Marta Teixeira. Pensadores sociais e história da educação, 

v.2. São Paulo: Autêntica, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582179130. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179130. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. As lições de Paulo Freire: filosofia, educação e política. Barueri: Manole, 2012. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520448977. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448977. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira: da Colônia ao governo Lula. 2. ed. 

Barueri: Manole, 2009. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520443361. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520443361. Acesso em: 22 jun. 2022. 
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RESENDE, Haroldo de. Michel Foucault: transversais entre educação, filosofia e história. São Paulo: Autêntica, 

2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582170137. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582170137. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: CADERNO MARISTA DE EDUCAÇÃO Disponível: 

https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/caderno-marista-de-educacao 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos e Métodos da Alfabetização 80 3o 

EMENTA: 

Analisar e compreender as diferentes concepções de linguagem escrita e suas implicações pedagógicas. Subsidiar a 

compreensão dos conceitos de alfabetização e de letramento. Analisar propostas de alfabetização e letramento. 

Contribuir para a formação do professor que atuará no processo de alfabetização nas séries iniciais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTANHEIRA, Maria Lúcia; MACIEL, Francisca Izabel Pereira; MARTINS, Raquel Márcia Fontes. 

Alfabetização e letramento na sala de aula. São Paulo: Autêntica, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788582178843. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178843. Acesso em: 22 

jun. 2022. 

 

LOUREIRO, Stefânie Arca Garrido. Alfabetização: uma perspectiva humanista e progressista. São Paulo: 

Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582178829. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178829. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

MALUF, Maria Regina; CARDOSO-MARTINS, Cláudia. Alfabetização no século XXI: como se aprende a ler e a 

escrever. 1. ed. Porto Alegre: Penso, 2013. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788565848756. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848756. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE ALFABETIZAÇÃO. Disponível: 

https://revistaabalf.com.br/index.html/index.php/rabalf 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BES, Pablo et al. Alfabetização e letramento. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788595024656. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024656. Acesso em: 22 

jun. 2022. 

 

BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi; ROSA, Ester Calland de Sousa (org.). Ler e escrever na educação infantil: 

discutindo práticas pedagógicas. São Paulo: Autêntica, 2010. Livro digital. (1 recurso online). (Língua portuguesa 

na escola). ISBN 9788582178270. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178270. Acesso em: 22 jun. 2022. 
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VAL, Maria da Graça Costa. Alfabetização e língua portuguesa: livros didáticos e práticas pedagógicas. São Paulo: 

Autêntica, 2009. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582176429. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582176429. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2017. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788524925849. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788524925849. Acesso 

em: 22 jun. 2022. 

 

LIMA, Venício A. de. Paulo Freire: a prática da liberdade, para além da alfabetização. São Paulo: Autêntica, 2021. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786559280056. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786559280056. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE. Disponível: https://www.redalyc.org/revista.oa?id=873 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Ética e Responsabilidade Socioambiental 40 3o  

EMENTA: 

A ética e a responsabilidade socioambiental na escola. A evolução do conceito e das práticas de responsabilidade 

socioambiental. Os problemas socioambientais contemporâneos. A questão socioambiental sob o enfoque 

econômico. O desenvolvimento sustentável e a nova ordem econômica. Elaboração e avaliação de projetos de 

responsabilidade socioambiental. Melhores práticas de responsabilidade socioambiental: a produção mais limpa; eco-

design; normas ambientais e a competitividade; balanço social. A gestão escolar e a ética. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASHLEY, Patricia Almeida (org.). Ética, responsabilidade social e sustentabilidade nos negócios: (des)construindo 

limites e possibilidades. São Paulo: Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131839. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131839. 

 

DIAS, Reinaldo. Responsabilidade social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788522484461. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484461. 

MIRANDA, Thais. Responsabilidade socioambiental. 2. ed. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788595020337. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020337. 

 

SANTOS, Fernando de Almeida. Ética empresarial: política de responsabilidade social em 5 dimensões: 

sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação, governança corporativa. São Paulo: Atlas, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522494576. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494576. 

 



65 
 
 

 
 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (RevBEA). Disponível: 

https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASHLEY, Patricia Almeida (coord.). Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502087762. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502087762. 

 

BARBIERI, José Carlos. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788547208325. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547208325. 

 

DIAS, Reinaldo. Marketing ambiental: ética, responsabilidade social e competitividade nos negócios. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522489800. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489800. 

 

MACHADO FILHO, Cláudio Pinheiro. Responsabilidade social e governança: o debate e as implicações. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522107933. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522107933. 

 

OLIVEIRA, José Antonio Pupim de. Empresas na sociedade: sustentabilidade e responsabilidade social. 2. ed. Rio 

de Janeiro: GEN Atlas, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595152946. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595152946. 

 

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi (ed.). Educação ambiental e sustentabilidade. 2. ed. 

São Paulo: Manole, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520445020. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445020. 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental responsabilidade social corporativa. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597019803. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597019803. 

 

VELLANI, Cassio Luiz. Contabilidade e responsabilidade social: integrando desempenho econômico, social e 

ecológico. São Paulo: Atlas, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522478040. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478040. 

 

PERIÓDICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Disponível: 

https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/pesquisa 

 

4º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 
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Sociologia da Educação 40 4o  

EMENTA: 

Sociologia e Educação. Teorias sociológicas: relações entre as concepções de educação. Contribuições para o 

entendimento da formação e transformação da sociedade. Teorias sociológicas da atualidade. Análise das teorias e 

sua influência na elaboração de projetos educativos do homem no contexto da sociedade contemporânea. Sociologia, 

educação e globalização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antonio Carlos. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522489930. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489930. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

MARQUES, Silvia. Sociologia da educação. Rio de Janeiro: LTC, 2012. Livro digital. (1 recurso online). 

(Educação). ISBN 978-85-216-2115-7. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

216-2115-7. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

SOUZA, João Valdir Alves de. Introdução à sociologia da educação. 3. ed. rev., ampl. São Paulo: Autêntica, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). (Educação). ISBN 9788582176870. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582176870. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRÁTICAS. Disponível: 

https://revistas.rcaap.pt/sociologiapp/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

APPLE, Michael W.; BALL, Stephen J.; GANDIN, Luís Armando. Sociologia da educação: análise internacional. 

Porto Alegre: Penso, 2013. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788565848329. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848329. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

AUGUSTINHO, Aline Michele Nascimento et al. Sociologia da educação. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595028418. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028418. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

CANO, Márcio Rogério de Oliveira (coord.). Sociologia: formação de conceitos e problematização de práticas 

sociais. São Paulo: Blucher, 2019. Livro digital. (1 recurso online). (A reflexão e a prática no ensino médio, 12"). 

ISBN 9788521213758. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521213758. Acesso 

em: 27 jun. 2022. 

 

NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio M. Martins. Bourdieu & a educação. 2. ed. São Paulo: Autêntica, 

2007. Livro digital. (1 recurso online). (Pensadores & educação). ISBN 9788551301470. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788551301470. Acesso em: 27 jun. 2022. 
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SOUZA, Renato Antonio de. Sociologia da educação. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788522122509. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122509. 

Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA CONTEXTO & EDUCAÇÃO. Disponível: 

https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Educação Infantil: Jogos e Brincadeiras 80 4o  

EMENTA: 

Implicações teórico-práticas da ludicidade. Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras considerando-se as estruturas 

cognitivas da criança. Propostas e alternativas para uma prática didático-pedagógica que tem o lúdico como 

ferramenta da aprendizagem: tipos de jogos, vivência, produção e análise de jogos e atividades recreativas. 

Brinquedoteca: alternativas de espaço lúdico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BROCK, Avril et al. Brincar: aprendizagem para a vida. Porto Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788563899347. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563899347. 

Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

TAKATSU, Mayra Mika. Jogos de recreação. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788522122486. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122486. 

Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

LIMA, Caroline Costa Nunes et al. A ludicidade e a pedagogia do brincar. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595024700. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024700. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA PERSPECTIVAS EM DIÁLOGO. Disponível: 

https://periodicos.ufms.br/index.php/persdia/issue/view/716 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MUNIZ, Cristiano Alberto. Brincar e jogar: enlaces teóricos e metodológicos no campo da educação matemática. 

São Paulo: Autêntica, 2010. Livro digital. (1 recurso online). (Tendências em educação matemática). ISBN 

9788551301463. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788551301463. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

KISHIMOTO, Tizuko M. (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788524925702. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788524925702. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O brincar e suas teorias. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522113965. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522113965. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

HORN, Maria da Graça Souza; BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Abrindo as portas da escola infantil: viver e 

aprender nos espaços externos. Porto Alegre: Penso, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786559760046. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786559760046. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

RIBEIRO, Olívia Cristina Ferreira. Lazer e recreação. São Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788536521848. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521848. Acesso 

em: 27 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO. Disponível: https://revistas.uece.br/index.php/redufor 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Prática Pedagógica I: Realidade do Cotidiano Escolar e Campos de Atuação 120 4o  

EMENTA: 

Desenvolvimento de Práticas, relacionadas com a temática Realidade do Cotidiano Escolar e Campos de Atuação, 

com base em situações e problemas reais. Identificação de problemáticas; desenvolvimento de estudos e pesquisas 

visando identificação e solução dos problemas. Sistematização dos estudos e das atividades realizadas na prática 

pedagógica em um produto final (texto, artigo ou outro artefato do saber). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Não se aplica. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Não se aplica. 

 

 

5º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Didática Geral 80 5o  

EMENTA: 

Conceito de educação, pedagogia e didática. A importância da didática na formação do professor do Ensino 

Fundamental. Planejamento e tipos de planejamento. Componentes didáticos: objetivos, conteúdos, procedimentos e 

recursos didáticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

RAMAL, Andrea (org.). Didática geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788521636397. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521636397. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

ZABALA, Antoni et al. UniA: didática geral. Porto Alegre: Penso, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788584290918. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290918. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

CASTRO, Amelia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). Ensinar a ensinar: didática para a 

escola fundamental e média. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522128105. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522128105. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: COM A PALAVRA, O PROFESSOR. Disponível: http://revista.geem.mat.br/index.php/CPP 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BES, Pablo Rodrigo et al. Teoria da educação. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso online). 

(Pedagogia). ISBN 9786556900254. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556900254. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

BOALER, Jo. Mente sem barreiras: as chaves para destravar seu potencial ilimitado de aprendizagem. Porto 

Alegre: Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291960. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291960. Acesso em: 27 jun. 2022. 
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BOALER, Jo. Mentalidades matemáticas na sala de aula: ensino fundamental. Porto Alegre: Penso, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). (Desafios da educação). ISBN 9788584291298. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291298. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

LEAL, Edvalda Araújo; MIRANDA, Gilberto José; CASA NOVA, Silvia Pereira de Castro. Revolucionando a sala 

de aula. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597012644. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012644. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

SANTOS, Ana Maria Rodrigues dos. Planejamento, avaliação e didática. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123728. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123728. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DIDÁTICA SISTÊMICA. Disponível: https://periodicos.furg.br/redsis 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Metodologias Alternativas para a Educação Infantil 80 5o  

EMENTA: 

Oficinas de Contação de Histórias. Oficinas de Musicalização. Oficinas de Construção de Materiais Pedagógicos 

com materiais alternativos. Oficinas de Maquetes. Percurso criador do desenho, oficina de criação. A ludicidade: 

jogos, brinquedos e brincadeiras. Metodologias e estratégias ativas de aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788522127245. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127245. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

LEAL, Edvalda Araújo; MIRANDA, Gilberto José; CASA NOVA, Silvia Pereira de Castro. Revolucionando a sala 

de aula. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597012644. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012644. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

ZABALA, Antoni et al. UniA: didática geral. Porto Alegre: Penso, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788584290918. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290918. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA PERSPECTIVAS EM DIÁLOGO. Disponível: 

https://periodicos.ufms.br/index.php/persdia/issue/view/716 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOALER, Jo. Mentalidades matemáticas na sala de aula: ensino fundamental. Porto Alegre: Penso, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). (Desafios da educação). ISBN 9788584291298. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291298. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

BOALER, Jo. Mente sem barreiras: as chaves para destravar seu potencial ilimitado de aprendizagem. Porto 

Alegre: Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291960. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291960. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

CASTRO, Amelia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). Ensinar a ensinar: didática para a 

escola fundamental e média. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522128105. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522128105. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

LIMA, Caroline Costa Nunes et al. A ludicidade e a pedagogia do brincar. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595024700. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024700. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

ZABALA, Antoni et al. UniA: didática geral. Porto Alegre: Penso, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788584290918. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290918. Acesso em: 27 

jun. 2022. 
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PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO. Disponível: https://revistas.uece.br/index.php/redufor 

 

6º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Psicologia da Educação 80 6o  

EMENTA: 

A Psicologia aplicada à educação. Bases filosóficas, históricas e epistemológicas das concepções de aprendizagem. 

Teorias do desenvolvimento e as repercussões no ambiente escolar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORRÊA, Mônica de Souza. Criança, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122578. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122578. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

COLL, César; MARCHESI, Álvaro; PALACIOS, Jesús. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia da 

educação escolar, v.2. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536307770. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536307770. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

GAMEZ, Luciano. Psicologia de educação. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. (1 recurso online). 

(Educação). ISBN 978-85-216-2240-6. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

216-2240-6. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: 2386‐7418 REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN PSICOLOGIA Y 

EDUCACIÓN. Disponível: https://revistas.udc.es/index.php/reipe/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTORINA, José A.; BAQUERO, Ricardo J. Dialética e psicologia do desenvolvimento. Porto Alegre: ArtMed, 

2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536317441. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536317441. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

COLETTA, Eliane Dalla et al. Psicologia da educação. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595025059. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595025059. 

Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

D'AUREA-TARDELI, Denise; PAULA, Fraulein Vidigal de. Motivação, atitudes e habilidades: recursos para 

aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522125494. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125494. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

LUZZI, Daniel. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. Barueri: Manole, 2012. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788520444573. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444573. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

MOMEREO, Carles; COLL, César. Psicologia da educação virtual: aprender e ensinas com as tecnologias da 

informação e da comunicação. Porto Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788536323138. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536323138. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO. Disponível: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/psicoeduca 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos e Métodos da Língua Portuguesa 80 6o  

EMENTA: 
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As variedades linguísticas e suas implicações no ensino de Língua Portuguesa. Subsídios teóricos e metodológicos 

para o ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A formação do aluno leitor e produtor 

de textos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JERÔNIMO SOBRINHO, Patrícia. A construção dos processos de leitura, escrita e raciocínio lógico. São Paulo: 

Cengage Learning, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123582. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123582. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

LEAL, Telma Ferraz; SUASSUNA, Lívia. Ensino de língua portuguesa na educação básica. São Paulo: Autêntica, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582179062. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179062. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

RIOLFI, Claudia et al. Ensino de língua portuguesa. São Paulo: Cengage Learning, 2013. Livro digital. (1 recurso 

online). (Ideias em ação). ISBN 9788522106066. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522106066. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ELETRÔNICA DE EDUCAÇÃO. Disponível: 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FINKENAUER, Letícia; SILVA, Michela Carvalho da. Metodologia do ensino da linguagem. Porto Alegre: SER - 

SAGAH, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595020672. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020672. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

MASIP, Vicente. Interpretação de textos. Rio de Janeiro: E.P.U., 2001. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-

85-216-2387-8. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2387-8. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

SILVA, Alexsandro; PESSOA, Ana Cláudia; LIMA, Ana. Ensino de gramática: reflexões sobre a língua 

portuguesa na escola. São Paulo: Autêntica, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582172414. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172414. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

SOBRAL, Gilberto Nazareno Telles; LOPES, Norma da Silva; RAMOS, Jânia Martins (org.). Língua, literatura e 

ensino. São Paulo: Blucher, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580391190. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580391190. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

VIEIRA, Silvia Rodrigues (org.). Gramática, variação e ensino: diagnose e propostas pedagógicas. São Paulo: 

Blucher, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580393354. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580393354. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE FILOLOGIA E LINGUÍSTICA PORTUGUESA. Disponível: 

https://www.revistas.usp.br/flp 

 

7º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

Metodologias Ativas e Inovação 80 7o  

EMENTA: 

A Pedagogia Tradicional e a Pedagogia Ativa. Novos paradigmas na Educação. A inovação na Educação. 

Metodologias Ativas de Aprendizagem: aprendizagem por competências; aprendizagem por projetos; ensino híbrido; 

cultura maker; gamificação. Estratégias ativas de aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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BACICH, Lilian. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: 

Penso, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291168. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291168. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro (org.). STEAM em sala de aula: a aprendizagem baseada em projetos 

integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso, 2020. Livro digital. (1 recurso online). (Desafios 

da educação). ISBN 9786581334062. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786581334062. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

CAMARGO, Fausto F. A sala de aula inovadora: estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo. Porto 

Alegre: Penso, 2018. Livro digital. (1 recurso online). (Desafios da educação). ISBN 9788584291205. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291205. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

HORN, Michael B.; STAKER, Heather. Blended: usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação. Porto 

Alegre: Penso, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584290451. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290451. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO. Disponível: https://revistas.uece.br/index.php/redufor 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACICH, Lilian; TANZI NETO, Adolfo; TREVISANI, Fernando de Mello. Ensino híbrido: personalização e 

tecnologia na educação. Porto Alegre: Bookman, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584290499. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290499. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de ensino 

fundamental e médio. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536315713. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536315713. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

FILATRO, Andrea; CAVALCANTI, Carolina Costa. Metodologias inov-ativas na educação presencial, a distância 

e corporativa. São Paulo: Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131334. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131334. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

LEAL, Edvalda Araújo; MIRANDA, Gilberto José; CASA NOVA, Silvia Pereira de Castro. Revolucionando a sala 

de aula. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597012644. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012644. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

NOGUEIRA, Daniel Ramos (org.) et al. Revolucionando a sala de aula 2: novas metodologias ainda mais ativas. São 

Paulo: Atlas, 2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597025835. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597025835. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: ENSINO EM REVISTA. Disponível: https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/index  
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

Fundamentos e Métodos da Matemática 80 7o  

EMENTA: 

O papel da matemática na formação do aluno. Relações entre o conhecimento matemático, o aluno e o professor. 

Matemática na educação infantil. Ensino e aprendizagem de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

conteúdos e metodologia. Avaliação da aprendizagem em Matemática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HUETE, J. C. Sánchez. O ensino da matemática: fundamentos teóricos e bases psicopedagógicas. Porto Alegre: 

ArtMed, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536308395. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536308395. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez. Resolução de problemas nas aulas de matemática. "Mathemoteca; v.6" 

Porto Alegre: Penso, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584290819. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290819. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

BOALER, Jo. Mentalidades matemáticas na sala de aula: ensino fundamental. Porto Alegre: Penso, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). (Desafios da educação). ISBN 9788584291298. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291298. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE EDUCAÇÃO EM MATEMÁTICA (REMAT). Disponível: 

https://www.revistasbemsp.com.br/index.php/REMat-SP 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BENZECRY, Vera Syme J.; RANGEL, Kleber A. Como desenvolver o raciocínio lógico. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-1991-8. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1991-8. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

BOALER, Jo. Mentalidades matemáticas: estimulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa, 

das mensagens inspiradoras e do ensino inovador. Porto Alegre: Penso, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788584291144. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291144. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

 

BOALER, Jo. O que a matemática tem a ver com isso?: como professores e pais podem transformar a aprendizagem 

da matemática e inspirar sucesso. Porto Alegre: Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291649. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291649. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

NACARATO, Adair Mendes; MENGALI, Brenda Leme da Silva; PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglion. A 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender. São Paulo: Autêntica, 

2019. Livro digital. (1 recurso online). (Tendências em educação matemática). ISBN 9788551306482. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788551306482. Acesso em: 28 jun. 2022. 
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SMOLE, Kátia Stocco; MUNIZ, Cristiano Alberto. A matemática em sala de aula: reflexões e propostas para os anos 

iniciais do ensino fundamental. Porto Alegre: Penso, 2013. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788563899842. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563899842. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: COM A PALAVRA, O PROFESSOR. Disponível: http://revista.geem.mat.br/index.php/CPP 

 

8º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Políticas Educacionais e a Organização da Educação Brasileira 40 8o  

EMENTA: 

Estado, política e educação. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Análise das políticas educacionais no 

Brasil. Direito e cidadania. Recursos financeiros para a educação no Brasil. Legislação educacional. Impasses e 

perspectivas das políticas educacionais da atualidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BES, Pablo; SILVA, Michela Carvalho da. Organização e legislação da educação. Porto Alegre: SER - SAGAH, 

2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595027282. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027282. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

LIMA, Caroline Costa Nunes; NUNES, Alex Ribeiro; BES, Pablo. Política educacional. Porto Alegre: SAGAH, 

2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595028043. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028043. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

MAGRI, Carina. Estrutura e funcionamento do ensino. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522123636. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123636. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA JORNAL DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS Disponível: http://www.jpe.ufpr.br/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da educação brasileira. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522114023. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114023. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

LIMA, Caroline Costa Nunes et al. Políticas públicas e educação. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2019. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595027503. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027503. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERES, Selma Martines; PAULA, Maria Helena de; SANTOS, Márcia Pereira dos (org.). Educação e formação de 

professores: concepções, políticas e práticas. São Paulo: Blucher, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788580392258. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580392258. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

 

SANT'ANNA, Geraldo José. Planejamento, gestão e legislação escolar. São Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788536522319. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522319. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo José da; GALLO, Sílvio. Fundamentalismo & educação. São Paulo: Autêntica, 2009. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582176467. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582176467. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ON LINE DE POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL. Disponível: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos e Métodos das Ciências Naturais 80 8o  

EMENTA: 

O ensino de Ciências Naturais: breve histórico e concepções atuais. A Ciência na compreensão do mundo e suas 

transformações. A construção de conceitos e suas finalidades nas Ciências. O papel do professor no desenvolvimento 

do pensamento científico do educando. Aprender e ensinar Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

Objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, recursos didáticos e fontes de informação. Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino de Ciências. Transversalidade e a interdisciplinaridade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522114078. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114078. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

GONÇALVES, Adriana et al. Introdução ao ensino de ciências. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2017. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788595022690. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595022690. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

TRIVELATO, Sílvia Frateschi; SILVA, Rosana Louro Ferreira. Ensino de ciências. São Paulo: Cengage Learning, 

2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522126309. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126309. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DISCIPLINARUM SCIENTIA NATURAIS E TECNOLÓGICAS. Disponível: 

https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumNT 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Ensino de ciências por investigação. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522115495. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522115495. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

GONÇALVES, Adriana Fernandes (org.). Metodologia do ensino de ciências. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2016. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788569726296. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788569726296. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

KRATZ, René Fester; SIEGFRIED, Donna Era. Biologia essencial para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786555200843. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555200843. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

MASSENA, Elisa Prestes; RODRÍGUEZ, Andrei Steveen Moreno (org.). Reconfiguração curricular no ensino de 

ciências. Ijuí: Unijuí, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786586074536. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786586074536. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

REECE, Jane B. et al. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788582712306. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582712306. Acesso 

em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE EDUCACIÓN EN BIOLOGÍA. Disponível: 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaadbia/ 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Prática Pedagógica II: Didática e Planejamento na Educação Infantil 140 8o  

EMENTA: 

Desenvolvimento de Práticas, relacionadas com a temática Didática e Planejamento na Educação Infantil, com base 

em situações e problemas reais. Identificação de problemáticas; desenvolvimento de estudos e pesquisas visando 
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identificação e solução dos problemas. Sistematização dos estudos e das atividades realizadas na prática pedagógica 

em um produto final (texto, artigo ou outro artefato do saber). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Não se aplica. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Não se aplica. 

 

 

9º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais 80 9o 

EMENTA: 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Os objetivos das Diretrizes Curriculares Estaduais. As Diretrizes Curriculares e a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). As Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais e o planejamento , a 

organização e a estrutura curricular. Formas de oferta e organização. Sistemas de ensino. Propostas pedagógicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BES, Pablo; SILVA, Michela Carvalho da. Organização e legislação da educação. Porto Alegre: SER - SAGAH, 

2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595027282. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027282. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a 

educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília : MEC, SEB, 2010. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

BRASIL. Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. Resolução N. 3, de 21 Novembro de 2018. Brasília, DF: Dou, 21 nov. 2018. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2018-pdf/102481-rceb003-18/file. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

SANT'ANNA, Geraldo José. Planejamento, gestão e legislação escolar. São Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788536522319. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522319. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA JORNAL DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS Disponível: http://www.jpe.ufpr.br/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MAGRI, Carina. Estrutura e funcionamento do ensino. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522123636. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123636. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

LIMA, Caroline Costa Nunes et al. Políticas públicas e educação. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2019. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595027503. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027503. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/diretrizescurriculares_2012.pdf
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PERES, Selma Martines; PAULA, Maria Helena de; SANTOS, Márcia Pereira dos (org.). Educação e formação de 

professores: concepções, políticas e práticas. São Paulo: Blucher, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788580392258. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580392258. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

 

SHIGUNOV NETO, Alexandre. História da educação brasileira: do período colonial ao predomínio das políticas 

educacionais neoliberais. São Paulo: Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597007688. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007688. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo José da; GALLO, Sílvio. Fundamentalismo & educação. São Paulo: Autêntica, 2009. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582176467. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582176467. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ON LINE DE POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL. Disponível: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos e Métodos da Arte na Educação 80 9o  

EMENTA: 

Implicações teórico-práticas da Arte. Importância do desenvolvimento da criatividade. Arte como componente 

curricular e a interdisciplinaridade. Uso de diferentes materiais e suas técnicas relacionadas ao Ensino da Arte. 

Oficinas de expressões artísticas: musicais, cênicas e plásticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2000. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788521636670. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521636670. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

 

ROBINSON, Ken; ARONICA, Lou. Escolas criativas: a revolução que está transformando a educação. Porto 

Alegre: ArtMed, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291625. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291625. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

ROSENTHAL, Dália; RIZZI, Maria Christina de Souza Lima (org.). Arte, educação e contemporaneidade. São 

Paulo: Blucher, 2020. Livro digital. (1 recurso online). (A reflexão e a prática no ensino médio, 5). ISBN 

9788521218890. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521218890. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA INTERINSTITUCIONAL ARTES DE EDUCAR. Disponível: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/riae 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARRET, Terry. A crítica de arte: como entender o contemporâneo. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788580553826. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553826. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

BOALER, Jo. Mente sem barreiras: as chaves para destravar seu potencial ilimitado de aprendizagem. Porto 

Alegre: Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291960. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291960. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

FIGUEIREDO, Lenita Miranda de. História da arte para crianças. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522126507. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126507. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

GUSMÃO, Celina. Interações: diálogos entre o fazer e o olhar na arte. São Paulo: Blucher, 2012. Livro digital. (1 

recurso online). (InterAções). ISBN 9788521218081. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521218081. Acesso em: 28 jun. 2022. 
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RAMOS, Graça. A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual. São Paulo: Autêntica, 2011. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788582178799. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178799. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO, ARTES & INCLUSÃO. Disponível: 

https://periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao 

 

10º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos e Métodos da Educação Física 80 10o  

EMENTA: 

A educação física no contexto da pedagogia. O conhecimento pedagógico do professor para o ensino da Educação 

Física. O Esporte como expressão da cultura e suas implicações para o ensino das modalidades esportivas. Conceito 

e classificação do esporte moderno. Procedimentos metodológicos para o ensino da Educação Física. Educação Física 

e o desenvolvimento humano. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GRABER, Kim C. Educação física e atividades para o ensino fundamental. Porto Alegre: AMGH, 2014. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788580553574. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553574. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

NEIRA, Marcos Garcia. Ensino de educação física. São Paulo: Cengage Learning, 2007. Livro digital. (1 recurso 

online). (Idéias em ação). ISBN 9788522103492. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522103492. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PAZ, Bruna et al. Educação física no ensino médio: prática docente. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9786556901237. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556901237. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA COLEÇÃO PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. Disponível: 

https://fontouraeditora.com.br/periodico/home/viewPage/1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAGNARA, Ivan Carlos; FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. Educação física escolar: política, currículo e didática. 

Ijuí: Unijuí, 2019. Livro digital. (1 recurso online). (Educação física e ensino). ISBN 9788541902847. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788541902847. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

FERREIRA, Flávia Martinelli et al. Educação física na educação de jovens e adultos: prática docente. Porto 

Alegre: SAGAH, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786556901404. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556901404. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PALMA, Ângela Pereira Teixeira Victoria; OLIVEIRA, Amauri Aparecido Bassoli; PALMA, José Augusto 

Victoria (org.). Educação física e a organização curricular: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

3. ed. rev. Ijuí: Unijuí, 2021. Livro digital. (1 recurso online). (Educação física e ensino). ISBN 9786586074635. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786586074635. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

SILVEIRA, Erik Menger et al. Educação física no ensino fundamental: prática docente. Porto Alegre: Grupo A, 

2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786556901589. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556901589. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

VIRGILIO, Stephen J. Educando crianças para a aptidão física: uma abordagem multidisciplinar. 2. ed. Barueri: 

Manole, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520448120. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448120. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: MOTRIZ: REVISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Disponível: 

https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz 

 

https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/motriz
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos e Métodos da História e da Geografia 80 10o  

EMENTA: 

Estudo de conteúdos e processos de ensino e aprendizagem em História e Geografia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Características da História e da Geografia escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Parâmetro Curricular Nacional para o ensino de História e Geografia. Estratégias de ensino-aprendizagem para o 

ensino de História e Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Avaliação da aprendizagem em História e 

Geografia. História e cultura indígena e Afro-Brasileira e Africana 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAUER, Caroline Silveira; OLIVEIRA, Simone de; ALVES, Ana Cristina Zecchinelli. Conteúdo e metodologia do 

ensino de história. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595027602. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027602. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella; SEMEGHINI-SIQUEIRA, Idméa. Da educação infantil ao ensino 

fundamental: formação docente, inovação, aprendizagem significativa. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522125098. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125098. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

LOMBARDI, Ana Paula; KLOSTER, Silvana. Introdução aos estudos geográficos. Porto Alegre: SAGAH, 2019. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595029255. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029255. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA HISTÓRIA & ENSINO. Disponível: 

https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERTOLLO, Mait; FRANCISCO, Maria da Assunção Simões; DANTAS, Jhonatan dos Santos. Metodologia do 

ensino de geografia. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595028555. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028555. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Distrito Federal: Ministério da Educação, 2017. 600 p. Disponível 

em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 28 jun. 

2022. 

 

FONSECA, Thais Nivia de Lima e. História & ensino de história. 3. ed. São Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788582172124. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582172124. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

MEDEIROS, Aline Lucia Nogueira et al. Didática da geografia. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9786556901053. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556901053. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

VEIGA, Cynthia Greive; FONSECA, Thais Nivia de Lima e (org.). História e historiografia da educação no Brasil. 

São Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582179444. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179444. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM GEOGRAFIA. Disponível: 

https://revistaedugeo.com.br/revistaedugeo 

 

11º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Didática, Currículo e Planejamento Educacional 80 11o  

EMENTA: 
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Fundamentos da atividade e da prática docente: a relação entre didática, currículo e planejamento de ensino. A relação 

professor-aluno e a construção do conhecimento na sociedade em constante transformação. As interrelações entre 

processo ensino-aprendizagem, planejamento de ensino, recursos e estratégias educacionais e a interação em sala de 

aula. Concepções de ensino, modelos pedagógicos e gestão do conhecimento. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BES, Pablo et al. Currículo e desafios contemporâneos. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). (Pedagogia). ISBN 9786556900742. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556900742. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

RAMAL, Andrea (org.). Didática geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788521636397. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521636397. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

 

SANTOS, Pablo Silva Machado Bispo dos. As dimensões do planejamento educacional: o que os educadores 

precisam saber. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522125937. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125937. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO UNISINOS. Disponível: http://revistas.unisinos.br/index.php/educacao 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALIAS, Gabriela. Diversidade, currículo escolar e projetos pedagógicos: a nova dinâmica na escola atual. São 

Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123629. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123629. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella; SEMEGHINI-SIQUEIRA, Idméa. Da educação infantil ao ensino 

fundamental: formação docente, inovação, aprendizagem significativa. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522125098. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125098. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

FREIRE, Rogéria Alves. Diversidade, currículo escolar e projeto pedagógico: a relação família, escola e 

comunidade. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123537. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123537. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho: o 

conhecimento é um caleidoscópio. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788584290949. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290949. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

 

SANT'ANNA, Geraldo José. Planejamento, gestão e legislação escolar. São Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788536522319. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522319. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO UFSM. Disponível: https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/index 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Gestão Educacional 80 11o  

EMENTA: 

Caracterização e conceituação de educação escolar e não escolar. A função da escola, das instâncias e dos sistemas 

educativos na sociedade contemporânea. Conceitos e teorias de gestão. A instituição educativa e sua relação com a 

comunidade. O caráter político e administrativo das práticas educacionais e a gestão como meio de inovação e 

mudança. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GUIMARÃES, Joelma. Gestão educacional. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2017. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788595020610. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020610. Acesso 

em: 28 jun. 2022. 
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SANTOS, Clóvis Roberto dos. A gestão educacional e escolar para a modernidade. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522114030. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114030. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

TOLEDO, Margot de. Gestão da educação: pública e privada. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522123780. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123780. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ON LINE DE POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL. Disponível: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BES, Pablo et al. Gestão de documentos e registro escolar. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). (Pedagogia). ISBN 9786556900728. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556900728. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

BES, Pablo et al. Gestão de organizações educacionais. Porto Alegre: SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595029200. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029200. 

Acesso em: 28 jun. 2022. 

GESTÃO educacional: uma nova visão. Colaboração de Sonia Simões Colombo. Porto Alegre: ArtMed, 2011. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536312590. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536312590. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

SANT'ANNA, Geraldo José. Planejamento, gestão e legislação escolar. São Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788536522319. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522319. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

THURLER, Monica Gather; MAULINI, Olivier. A organização do trabalho escolar: uma oportunidade para 

repensar a escola. Porto Alegre: Penso, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788565848077. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848077. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: EDUCA REVISTA MULTIDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO. Disponível: 

https://sumarios.org/revista/educa-revista-multidisciplinar-em-educacao 

 

12º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Educação Especial e Inclusão 40 12o  

EMENTA: 

Educação inclusiva: princípios, limites, possibilidades e aspectos sociológicos. As políticas de educação inclusiva e 

suas implicações organizacionais e pedagógicas para a educação infantil e ensino fundamental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALIAS, Gabriela. Desenvolvimento da aprendizagem na educação especial: princípios, fundamentos e 

procedimentos na educação inclusiva. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522123544. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123544. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

 

CIRINO, Giovanni. A inclusão social na área educacional. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522123698. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123698. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

LOURENÇO, Érika. Conceitos e práticas para refletir sobre a educação inclusiva. São Paulo: Autêntica, 2010. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582178942. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178942. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA INCLUSÃO SOCIAL. Disponível: https://revista.ibict.br/inclusao 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FARBIARZ, Jackeline Lima; FARBIARZ, Alexandre; HEMAIS, Barbara Jane Wilcox (org.). Design para uma 

educação inclusiva. São Paulo: Blucher, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580392012. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580392012. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

FREIRE, Rogéria Alves. Diversidade, currículo escolar e projeto pedagógico: a relação família, escola e 

comunidade. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123537. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123537. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

LOPES, Joseuda Borges Castro et al. Educação inclusiva. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595028661. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028661. 

Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

MITTLER, Peter. Educação inclusiva. Porto Alegre: ArtMed, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788536311883. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311883. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

WINNICOTT, D.W. A Criança e o seu Mundo. 6ª Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 978-85-216-2313-7. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2313-7. 

Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO, ARTES & INCLUSÃO. Disponível: 

https://periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Psicopedagogia 40 12o  

EMENTA: 

A Psicopedagogia; evolução histórica, conceituação, objeto e áreas de atuação. Psicopedagogia e seus 

desdobramentos teórico-metodológicos: saber científico, campo de investigação e atuação, prática psicopedagógica.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTORINA, José A.; BAQUERO, Ricardo J. Dialética e psicologia do desenvolvimento. Porto Alegre: ArtMed, 

2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536317441. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536317441. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

DUMARD, Katia. Aprendizagem e sua dimensão cognitiva, afetiva e social. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123513. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123513. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

JERÔNIMO SOBRINHO, Patrícia. Fundamentos da psicopedagogia. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122530. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122530. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA. Disponível: 

https://www.revistapsicopedagogia.com.br/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

D'AUREA-TARDELI, Denise; PAULA, Fraulein Vidigal de. Formadores da criança e do jovem: interfaces da 

comunidade escolar. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522117987. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522117987. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

FERNÁDEZ, Alicia. A atenção aprisionada: psicopedagogia da capacidade atencional. Porto Alegre: ArtMed, 

2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788563899453. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563899453. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

JERÔNIMO SOBRINHO, Patrícia. Psicopedagogia clínica e institucional. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123476. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123476. Acesso em: 28 jun. 2022. 
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MIOTTO, Eliane Correa. Reabilitação neuropsicológica e intervenções comportamentais. Rio de Janeiro: Roca, 

2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-277-2722-8. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2722-8. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

ROTTA, Newra Tellechea; BRIDI FILHO, César Augusto; BRIDI, Fabiane de Souza. Neurologia e aprendizagem. 

Porto Alegre: ArtMed, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582712689. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582712689. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA PSICOPEDAGOGIA ON LINE. Disponível: https://psicopedagogia.com.br/issn-1808-

6225/ 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Prática Pedagógica III: Didática e Planejamento no Ensino Fundamental 140 12o  

EMENTA: 

Desenvolvimento de Práticas, relacionadas com a temática Didática e Planejamento no Ensino Fundamental, com 

base em situações e problemas reais. Identificação de problemáticas; desenvolvimento de estudos e pesquisas visando 

identificação e solução dos problemas. Sistematização dos estudos e das atividades realizadas na prática pedagógica 

em um produto final (texto, artigo ou outro artefato do saber). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Não se aplica. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Não se aplica. 

 

 

13º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Libras 40 13o 

EMENTA: 

Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: identidade, cultura e educação. 

Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura 

lingüística da LIBRAS e sua gramática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PLINSKI, Rejane Regina Koltz; MORAIS, Carlos Eduardo Lima de; ALENCASTRO, Mariana 

Isidoro de. Libras. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788595024595. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024595. Acesso em: 22 fev. 2022.  

 

DINIZ, Margareth. Inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas: 

avanços e desafios. São Paulo: Autêntica, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024595
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9788565381543. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565381543. Acesso em: 22 fev. 2022. 

 

CORRÊA, Ygor; CRUZ, Carina Rebello (org.). Língua brasileira de sinais e tecnologias 

digitais. Porto Alegre: Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291687. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291687. Acesso em: 22 

fev. 2022. 

 

REVISTA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR. Pelotas: Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão (Nai), 2021. Semestral. Disponível em: 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RevAIES/index. Acesso em: 22 fev. 2022. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ESTELITA, Mariangela. ELiS: Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. Porto 

Alegre: Penso, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584290529. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290529. Acesso em: 22 fev. 2022.  

 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 

estudos lingüísticos. Porto Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788536311746. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311746. Acesso em: 22 fev. 2022.  

 

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 

ArtMed, 2001. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536316581. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536316581. Acesso em: 22 fev. 2022. 

 

RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com o 

mundo. São Paulo: Cortez, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788524924408. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788524924408. Acesso em: 22 

fev. 2022.  

 

SILVA, Michela Carvalho da. Educação inclusiva. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595020351. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020351. Acesso em: 22 fev. 2022. 

 

REVISTA DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA. Rio Grande do Sul: Unijuí, 2021. 

Semestral. Disponível em: 

https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/index. Acesso em: 21 

fev. 2022. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos e Metodologia do Ensino Médio 40 13o  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565381543
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291687
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RevAIES/index
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290529
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311746
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536316581
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788524924408
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020351
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia/index
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EMENTA: 

A escola de magistério em nível médio frente aos diferentes determinantes da estrutura escolar: a relação pedagógica 

professor – aluno; o projeto pedagógico, a seleção e organização dos conteúdos e as diferentes metodologias no 

ensino médio. As bases técnicas e fundamentais da organização na modalidade de Ensino Médio.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAGALHÃES, Valéria Barbosa de; SANTHIAGO, Ricardo. História oral na sala de aula. São Paulo: Autêntica, 

2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582174302. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582174302. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

SACRISTÁN, J. Gimeno; GÓMEZ, A. I. Pérez. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 

2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536312774. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536312774. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

ZABALA, Antoni. A prática educativa. Porto Alegre: Penso, 1998. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788584290185. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290185. Acesso em: 29 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: ENPE – ENSINO EM PERSPECTIVA: 

https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANO, Márcio Rogério de Oliveira; PORTOLOMEOS, Andréa. Literatura e subjetividade. São Paulo: Blucher, 

2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788521209607. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521209607. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

CASTRO, Elza Vidal de (org.). Formação continuada de docentes da educação básica: construindo e reconstruindo 

conhecimentos na prática pedagógica (LASEB). São Paulo: Autêntica, 2018. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788551302934. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788551302934. Acesso 

em: 29 jun. 2022. 

 

FENTANES, Enrique Galindo. A tarefa da ciência experimental. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 978-85-216-2628-2. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

216-2628-2. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

POSAMENTIER, Alfred S.; KRULIK, Stephen. A arte de motivar os estudantes do ensino médio para a 

matemática. Porto Alegre: AMGH, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580553680. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553680. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

REGO, Nelson; CASTROGIOVANNI, Antonio Carlo; KAERCHER, Nestor André (org.). Geografia: práticas 

pedagógicas para ensino médio, V.2. Porto Alegre: Penso, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788563899231. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563899231. Acesso em: 29 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: EDUCAÇÃO E REALIDADE. Disponível: https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Estágio Supervisionado I: Educação Infantil 100 13o  

EMENTA: 

Estudo de referencial que contribua para a formação do futuro pedagogo através da oportunidade de vivenciar e 

refletir sobre a prática educativa, bem como a implementação de novas experiências pedagógicas, no que diz respeito 

à concepção, planejamento, execução e avaliação da atividade educativa e de projetos educacionais na Educação 

Infantil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido (org.). Estágios supervisionados na formação docente: 

educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 
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9788524924026. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788524924026. Acesso em: 29 

jun. 2022. 

 

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Manual de orientação: estágio 

supervisionado. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522114047. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114047. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Orientação para estágio em 

licenciatura. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522113996. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522113996. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: INTUITIO. Disponível: https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/intuitio 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BASSEDAS, Eulàlia; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto Alegre: 

ArtMed, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536310909. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536310909. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

CORRÊA, Mônica de Souza. Criança, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122578. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122578. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

EDWARDS, Carolyn; GANDINI, Lella; FORMAN, George (org.). As cem linguagens da criança, v. 2: a 

experiência de Reggio Emilia em transformação. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2016. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788584290659. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290659. Acesso 

em: 22 jun. 2022. 

 

GONZALEZ-MENA, Janet. Fundamentos da educação infantil: ensinando crianças em uma sociedade 

diversificada. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580554557. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554557. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

HORN, Maria da Graça Souza; BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Abrindo as portas da escola infantil: viver e 

aprender nos espaços externos. Porto Alegre: Penso, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786559760046. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786559760046. Acesso em: 22 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: EDUCAÇÃO E SOCIEDADE. Disponível: https://www.cedes.unicamp.br/publicacoes/20 

 

14º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Didática e a Avaliação da Aprendizagem 40 14o  

EMENTA: 

A avaliação da aprendizagem: conceito, objetivos, critérios e instrumentos de verificação do rendimento escolar. 

Tipos de avaliação. Gestão e acompanhamento da aprendizagem. A aprendizagem visível. Evidências de 

aprendizagem. Feedback. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHING, Hong Yuh; GROSS, Amanda; VASCONCELLOS, Lígia (coord.). Gestão da aprendizagem: casos 

práticos: objetivos de aprendizagem, planejamento, resultados, avaliação. São Paulo: Atlas, 2020. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597023626. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597023626. Acesso em: 30 jun. 2022. 
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HATTIE, John. Aprendizagem visível para professores: como maximizar o impacto da aprendizagem. Porto 

Alegre: Grupo A, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584290987. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290987. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

RUSSEL, Michael K.; AIRASIAN, Peter W. Avaliação em sala de aula. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788580553130. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553130. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL. Disponível: 

https://publicacoes.fcc.org.br/eae/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HATTIE, John; ZIERER, Klaus. 10 princípios para a aprendizagem visível: educar para o sucesso. Porto Alegre: 

Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291823. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291823. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

RUHE, Valerie; ZUMBO, Bruno D. Avaliação de educação a distância e e-learning. Porto Alegre: Penso, 2013. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788565848220. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848220. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

SANTOS, Pricila Kohls dos; GUIMARÃES, Joelma. Avaliação da aprendizagem. Porto Alegre: SER - SAGAH, 

2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595022058. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595022058. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

WIGGINS, Grant; MCTIGHE, Jay. Planejamento para a compreensão: alinhando currículo, avaliação e ensino por 

meio do planejamento reverso. 2. ed. ampl. Porto Alegre: Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788584291847. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291847. Acesso em: 30 

jun. 2022. 

 

ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Penso, 2014. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788584290178. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290178. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE GESTÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (REGAE). Disponível: 

https://periodicos.ufsm.br/regae 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Coordenação Pedagógica 40 14o 

EMENTA: 
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A Coordenação Pedagógica. Projeto Pedagógico da Escola: Concepção e Organização.  Coordenação e orientação 

do processo de planejamento, acompanhamento e avaliação do ensino. Registro e documentação do trabalho 

pedagógico. Coordenação das atividades educativas. Integração escola família comunidade. Programas de educação 

continuada aos docentes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BES, Pablo et al. Gestão de documentos e registro escolar. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). (Pedagogia). ISBN 9786556900728. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556900728. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

GUIMARÃES, Joelma. Gestão educacional. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2017. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788595020610. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020610. Acesso 

em: 28 jun. 2022. 

SANTOS, Clóvis Roberto dos. A gestão educacional e escolar para a modernidade. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522114030. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114030. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ON LINE DE POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL. Disponível: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Projetos pedagógicos na educação infantil. 

Porto Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536314761. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536314761. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

BES, Pablo et al. Gestão de organizações educacionais. Porto Alegre: SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595029200. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029200. 

Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

SANT'ANNA, Geraldo José. Planejamento, gestão e legislação escolar. São Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788536522319. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522319. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

TOLEDO, Margot de. Gestão da educação: pública e privada. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522123780. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123780. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

THURLER, Monica Gather; MAULINI, Olivier. A organização do trabalho escolar: uma oportunidade para 

repensar a escola. Porto Alegre: Penso, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788565848077. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848077. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge


89 
 
 

 
 

PERIÓDICO: REVISTA DE GESTÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (REGAE). Disponível: 

https://periodicos.ufsm.br/regae 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Estágio Supervisionado II: Anos Iniciais do Ensino Fundamental 100 14o 

EMENTA: 

Estudo de referencial que contribua para a formação do futuro pedagogo através da oportunidade de vivenciar e 

refletir sobre a prática educativa, bem como a implementação de novas experiências pedagógicas, no que diz respeito 

à concepção, planejamento, execução e avaliação da atividade educativa e de projetos educacionais nos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTELLAR, Sonia Maria Vanzella; SEMEGHINI-SIQUEIRA, Idméa. Da educação infantil ao ensino 

fundamental: formação docente, inovação, aprendizagem significativa. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522125098. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125098. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

CASTRO, Amelia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). Ensinar a ensinar: didática para a 

escola fundamental e média. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522128105. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522128105. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

RAMAL, Andrea (org.). Didática geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788521636397. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521636397. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE. Disponível: https://www.redalyc.org/revista.oa?id=873 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALIAS, Gabriela. Desenvolvimento da aprendizagem na educação especial: princípios, fundamentos e 

procedimentos na educação inclusiva. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522123544. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123544. Acesso em: 28 

jun. 2022. 

 

BES, Pablo Rodrigo et al. Teoria da educação. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso online). 

(Pedagogia). ISBN 9786556900254. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556900254. Acesso em: 27 jun. 2022. 

 

BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de ensino 

fundamental e médio. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536315713. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536315713. Acesso em: 28 jun. 2022. 
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NACARATO, Adair Mendes; MENGALI, Brenda Leme da Silva; PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglion. A 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender. São Paulo: Autêntica, 

2019. Livro digital. (1 recurso online). (Tendências em educação matemática). ISBN 9788551306482. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788551306482. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

ZABALA, Antoni et al. UniA: didática geral. Porto Alegre: Penso, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788584290918. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290918. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO. Disponível: https://revistas.uece.br/index.php/redufor 

 

15º MÓDULO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Eletiva 80 15o  

EMENTA: 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela IES no semestre anterior. 

Dentre elas, obrigatoriamente é ofertado: 

 

LIBRAS: Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: identidade, cultura e 

educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Noções básicas 

de estrutura lingüística da LIBRAS e sua gramática 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

À DEFINIR 

 

LIBRAS: 

MORAIS, Carlos Eduardo Lima de et al. Libras. 2. ed. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595027305. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027305. 

 

PLINSKI, Rejane Regina Koltz; MORAIS, Carlos Eduardo Lima de; ALENCASTRO, Mariana Isidoro de. Libras. 

Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595024595. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024595. 

 

CORRÊA, Ygor; CRUZ, Carina Rebello (org.). Língua brasileira de sinais e tecnologias digitais. Porto Alegre: 

Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291687. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291687. 

 

REVISTA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR. Pelotas: Núcleo de Acessibilidade e 

Inclusão (Nai), 2021. Semestral. Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RevAIES/index. 

Acesso em: 22 fev. 2022. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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LIBRAS: 

QUADROS, Ronice M. Língua de herança: língua brasileira de sinais. Porto Alegre: Penso, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788584291113. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291113. 

 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto 

Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536311746. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311746. 

 

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e práticas pedagógicas. 3. ed. São 

Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582179314. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179314. 

 

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: ArtMed, 2001. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788536316581. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536316581. 

 

ESTELITA, Mariangela. ELiS: Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. Porto Alegre: Penso, 2015. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788584290529. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290529. 

 

QUADROS, Ronice Müller de; CRUZ, Carina Rebello. Língua de sinais: instrumento de avaliação. Porto Alegre: 

ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536325200. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325200. 

 

LOPES, Maura Corcini. Surdez & educação. São Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788582179932. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179932. 

 

PERIÓDICO: CADERNOS DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Disponível: 

http://publicacoes.fcc.org.br//index.php/cp/index  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Estágio Supervisionado III: Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio 
100 15o  

EMENTA: 

Estudo de referencial que contribua para a formação do futuro pedagogo através da oportunidade de vivenciar e 

refletir sobre a prática educativa, bem como a implementação de novas experiências pedagógicas, no que diz respeito 

à concepção, planejamento, execução e avaliação da atividade educativa e de projetos educacionais nos anos finais 

do ensino fundamental e ensino médio. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



92 
 
 

 
 

ALMEIDA, Maria Isabel de; PIMENTA, Selma Garrido (org.). Estágios supervisionados na formação docente: 

educação básica e educação de jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788524924026. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788524924026. Acesso em: 29 

jun. 2022. 

 

CASTRO, Amelia Domingues de; CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (org.). Ensinar a ensinar: didática para a 

escola fundamental e média. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522128105. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522128105. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

SACRISTÁN, J. Gimeno; GÓMEZ, A. I. Pérez. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 

2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536312774. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536312774. Acesso em: 29 jun. 2022. 

PERIÓDICO: ENPE – ENSINO EM PERSPECTIVA:  

https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Orientação para estágio em 

licenciatura. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522113996. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522113996. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de ensino 

fundamental e médio. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536315713. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536315713. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

CANO, Márcio Rogério de Oliveira; PORTOLOMEOS, Andréa. Literatura e subjetividade. São Paulo: Blucher, 

2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788521209607. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521209607. Acesso em: 29 jun. 2022. 

 

CASTRO, Elza Vidal de (org.). Formação continuada de docentes da educação básica: construindo e reconstruindo 

conhecimentos na prática pedagógica (LASEB). São Paulo: Autêntica, 2018. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788551302934. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788551302934. Acesso 

em: 29 jun. 2022. 

 

ZABALA, Antoni et al. UniA: didática geral. Porto Alegre: Penso, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788584290918. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290918. Acesso em: 27 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: EDUCAÇÃO E REALIDADE. Disponível: https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade 

 

16 o MÓDULO 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos e Métodos da Educação para Jovens e Adultos 40 16o  

EMENTA: 

Análise da questão social e política da educação. A construção de alternativas de ensino e aprendizagem para jovens 

e adultos. Análise histórico-social do ensino de jovens e adultos na realidade educacional brasileira. Caracterização 

da clientela em face dos determinantes pedagógicos e sociais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PEREIRA, Marina Lúcia. A construção do letramento na educação de jovens e adultos. 2. ed. São Paulo: Autêntica, 

2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582178751. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178751. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de; LEAL, Telma Ferraz. Alfabetização de jovens e adultos: em uma 

perspectiva de letramento. 3. ed. São Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788582178836. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178836. Acesso em: 30 

jun. 2022. 

 

ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia de; LEAL, Telma Ferraz. Desafios da educação de jovens e adultos: 

construindo práticas de alfabetização. 2. ed. São Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788582178997. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178997. Acesso em: 30 

jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. Disponível: 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SIQUEIRA, Antonio Rodolfo de; GUIDOTTI, Viviane. Educação de jovens e adultos. Porto Alegre: SER - 

SAGAH, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595020535. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020535. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

SILVA, Isabeld e Oliveira e; LEÃO, Geraldo (org.). Educação e seus atores: experiências, sentidos e identidades. 

São Paulo: Autêntica, 2011. Livro digital. (1 recurso online). (Estudos em EJA). ISBN 9786586040241. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786586040241. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

FERREIRA, Flávia Martinelli et al. Educação física na educação de jovens e adultos: prática docente. Porto 

Alegre: SAGAH, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786556901404. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556901404. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

FONSECA, Maria da Conceição F. R. Educação matemática de jovens e adultos: especificidades, desafios e 

contribuições. São Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582179031. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179031. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. As lições de Paulo Freire: filosofia, educação e política. Barueri: Manole, 2012. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520448977. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448977. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. Disponível: 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/rieja 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos do Lazer e Recreação 40 16o 

EMENTA: 
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Análise das dimensões do lazer e da recreação na Educação; o estudo do lúdico e sua relação com o desenvolvimento 

integral do ser humano e as diferentes formas de aplicação das atividades de lazer e recreação. A interlocução entre 

lazer, recreação e educação. O lazer e a recreação como elemento do campo profissional do pedagogo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS, Cleber; ISAYAMA, Hélder Ferreira. Organização de atividades de lazer e recreação. São Paulo: Erica, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536513317. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513317. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

RIBEIRO, Olívia Cristina Ferreira. Lazer e recreação. São Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788536521848. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521848. Acesso 

em: 30 jun. 2022. 

 

TAKATSU, Mayra Mika. Jogos de recreação. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788522122486. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122486. 

Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO:REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DO LAZER (RBEL). Disponível: 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbel 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRUSTOLIN, Gisela Maria; LOPES, Carolina Gontijo. Técnicas e práticas de lazer. São Paulo: Érica, 2014. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788536521893. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536521893. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

GONÇALVES, Patrick da Silveira; HERNANDEZ, Salma Stéphany Soleman; RONCOLI, Rafael Nichele. 

Recreação e lazer. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595025998. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595025998. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

KISHIMOTO, Tizuko M. (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788524925702. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788524925702. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

LIMA, Caroline Costa Nunes et al. A ludicidade e a pedagogia do brincar. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595024700. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024700. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

LORENZINI, Marlene V. Brincando a brincadeira com a criança deficiente: novos rumos terapêuticos. Barueri: 

Manole, 2002. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520449868. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520449868. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA LICERE ‐ REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS‐GRADUAÇÃO 
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INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS DO LAZER. Disponível: 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/licere/index 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Estágio Supervisionado IV: Gestão Escolar 100 16o  

EMENTA: 

Estudo de referencial que contribua para a formação do futuro pedagogo através da oportunidade de vivenciar e 

refletir sobre a prática educativa, bem como a implementação de novas experiências pedagógicas, no que diz respeito 

à Gestão Escolar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BES, Pablo et al. Gestão de documentos e registro escolar. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). (Pedagogia). ISBN 9786556900728. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556900728. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

GUIMARÃES, Joelma. Gestão educacional. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2017. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788595020610. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020610. Acesso 

em: 28 jun. 2022. 

 

SANTOS, Clóvis Roberto dos. A gestão educacional e escolar para a modernidade. São Paulo: Cengage Learning, 

2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522114030. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114030. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ON LINE DE POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL. Disponível: 

https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Projetos pedagógicos na educação infantil. 

Porto Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536314761. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536314761. Acesso em: 30 jun. 2022. 

 

BES, Pablo et al. Gestão de organizações educacionais. Porto Alegre: SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595029200. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029200. 

Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

SANT'ANNA, Geraldo José. Planejamento, gestão e legislação escolar. São Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788536522319. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522319. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge
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TOLEDO, Margot de. Gestão da educação: pública e privada. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522123780. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123780. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

THURLER, Monica Gather; MAULINI, Olivier. A organização do trabalho escolar: uma oportunidade para 

repensar a escola. Porto Alegre: Penso, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788565848077. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565848077. Acesso em: 28 jun. 2022. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE GESTÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (REGAE). Disponível: 

https://periodicos.ufsm.br/regae 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 16o 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como conjunto de 

atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a flexibilização curricular e que 

possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no 

ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação 

expedidos pela Instituição. 

 

Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais a seguir: 

 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das 

Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes 

estão inclusas nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

 

2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 

2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, 

contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o 

aprendizado dos alunos. 

 

3) Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 de 30 de maio de 2012). A 

Educação em Direitos Humanos estão inclusas nas disciplinas e atividades curriculares do curso de modo transversal, 

contínuo e permanente. O tema é desenvolvido nas disciplinas de formação geral e humanas e nas Eletivas. Além de 

Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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ANEXO B: PARECER DO NDE 01 – ADERÊNCIA DA CARGA HORÁRIA E DO 

PERÍODO DE OFERTA DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

Número do 

Parecer 
Parecer nº 01–NDE/PED 

Data de 

aprovação 
19 de fevereiro de 202X 

Assunto: Parecer do NDE aprovando a aderência da carga horária dos componentes 

curriculares e o período em que eles serão ofertados no curso PEDAGOGIA 

EAD da ESMAC  

Responsável: Núcleo Docente Estruturante do curso de PEDAGOGIA da ESMAC  

Relator: Titulação; Nome do Relator / Docente. 

 

Considerando o processo de Autorização da Licenciatura em Pedagogia da ESMAC, 

protocolo e-MEC no xxxxx, de 04 Nov 2021, em relação a aderência da carga horária dos 

componentes curriculares e o período em que eles serão ofertados, entendemos que a ESMAC 

atende a qualidade pretendida para a estrutura curricular, fornecendo condições para autorização do 

curso e início das atividades pedagógicas. Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

 

Quadro 1: Componentes curriculares ofertados, carga horária e respectivo período de oferta 

 

MÓDULO Componentes Curriculares 

 
CARGA HORÁRIA 

 Disciplinas a Distância 
Extensão Estágio TOTAL 

 Teórica Prática 

P
R

IM
E

IR
O

 A
N

O
 

1º 

História da Educação 80      80 

Fundamentos e Métodos da Educação Infantil 80      80 

Tecnologias e Cultura Digital 40      40 

Subtotal 200 0 0 0 200 

2º 

Crescimento e Desenvolvimento Humano e a 

Aprendizagem 
80      80 

Saúde, Nutrição e Proteção à Criança 80      80 

Cultura, Sociedade e Desenvolvimento 40      40 

Subtotal 200 0 0 0 200 

3º 

Filosofia da Educação 80      80 

Fundamentos e Métodos da Alfabetização 80      80 

Ética e Responsabilidade Socioambiental 40      40 

Subtotal 200 0 0 0 200 

4º 

Sociologia da Educação 40      80 

Educação Infantil: Jogos e Brincadeiras 80      80 

Prática Pedagógica I: Realidade do Cotidiano 
Escolar e Campos de Atuação 

 20  100  120 

Subtotal 120 20 100 0 240 

S E G U N D O
 

A N O
 

5º Didática Geral 80      80 
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Metodologias Alternativas para a Educação 

Infantil 
80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

6º 

Psicologia da Educação 80      80 

Fundamentos e Métodos da Língua Portuguesa 80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

7º 

Metodologias Ativas e Inovação 80      80 

Fundamentos e Métodos da Matemática 80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

8º 

Políticas Educacionais e a Organização da 

Educação Brasileira 
40      40 

Fundamentos e Métodos das Ciências Naturais 80      80 

Prática Pedagógica II: Didática e Planejamento 

na Educação Infantil 
  40 100  140 

Subtotal 120 40 100 0 260 

T
E

R
C

E
IR

O
 A

N
O

 

9º 

Diretrizes Curriculares Nacionais e Estaduais 80      80 

Fundamentos e Métodos da Arte na Educação 80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

10º 

Fundamentos e Métodos da Educação Física 80      80 

Fundamentos e Métodos da História e da 

Geografia 
80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

11º 

Didática, Currículo e Planejamento 
Educacional 

80      80 

Gestão Educacional 80      80 

Subtotal 160 0 0 0 160 

12º 

Educação Especial e Inclusão 40      80 

Psicopedagogia 80      80 

Prática Pedagógica III: Didática e 
Planejamento no Ensino Fundamental 

  40 100  140 

Subtotal 120 40 100 0 260 

Q
U

A
R

T
O

 A
N

O
 

13º 

Libras 40      40 

Fundamentos e Metodologia do Ensino Médio 40    40 

Estágio Supervisionado I: Educação Infantil      100 100 

Subtotal 160 0 0 100 180 

14º 

Didática e a Avaliação da Aprendizagem 40      40 

Coordenação Pedagógica 40      40 

Estágio Supervisionado II: Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental 
   100 100 

Subtotal 80 0 0 100 180 

15º 

Eletiva 80      80 

Estágio Supervisionado III: Anos Finais do 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 
     100 80 
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Subtotal 80 0 0 100 160 

16º 

Fundamentos e Métodos da Educação para 

Jovens e Adultos 
40      40 

Fundamentos do Lazer e Recreação 40      40 

Estágio Supervisionado IV: Gestão Escolar     100 100 

Subtotal 80 0 0 100 180 

   ATIVIDADES COMPLEMENTARES  100  100  200 

   Total Geral 2240 200 400 400 3200 

     69,1% 6,2% 12,3% 12,3%   

 

Eletivas CH 

Direitos Humanos e Cidadania (Resolução 

CNE/CP N° 01/2012) 
80 

Educação Ambiental (Decreto Nº 4.281/2002) 80 

Educação e Cultura das Relações Étnico-
raciais (Resolução CNE/CP N° 01/2004) 

80 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) 80 

Projeto Pedagógico 80 

Avaliação por Competências 80 

 

1. Estrutura Curricular 

 

O currículo do curso de Pedagogia EaD foi elaborado em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Resolução N° 01/2006 CNE), Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (Resolução CNE/CEB 4/2010), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 

(Resoluções CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002) e a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro 

de 2019, propõe a formação de professores, tanto na fase inicial quanto na continuada pautada nos 

princípios da ética, dialogicidade, tolerância, respeito mútuo, justiça, reconhecimento da 

diversidade, valorização das diferentes culturas e suas repercussões na vida social, principalmente 

nas escolas, dando-se especial atenção às relações de gênero e étnico-raciais, à educação sexual, à 

preservação do meio ambiente, articuladamente à da saúde e da vida, além de outras questões postas 

pela singularidade do espaço-tempo em que se vive. 

O curso terá tempo mínimo de integralização de 4 (quatro) anos e máximo de 7 (sete) anos 

para sua conclusão, realizada pelo sistema semestral, sendo a carga horária total de 3.200 horas 

distribuída de acordo com o que preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Planejado e organizado para funcionar na modalidade a distância (EaD), com regime 

acadêmico Modular, com no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho acadêmico efetivo em cada 

Módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando houver. Sendo 4 (quatro) Módulos 
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e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, independente do ano civil, totalizando ao final 

da integralização do curso 16 (dezesseis) módulos. 

 

2. Articulação entre os componentes curriculares 

 

O currículo do curso está alinhado com as tendências que se projetam para o Pedagogo na 

atualidade, sendo os componentes curriculares: 

• As Disciplinas propostas para o curso seguirão a sequência descrita na matriz curricular. 

Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos adquiridos nas mesmas 

sejam complementares, dentro de cada eixo de conhecimento proposto no curso, proporcionando 

assim uma formação mais sólida. 

• As Atividades Complementares, parte flexível e que compreenderá atividades diversas 

com caráter específico ou geral, que tenham como objetivo complementar a formação do aluno. 

• O curso trabalhará com Práticas Pedagógicas e o Estágio Supervisionado como 

componentes obrigatórios do currículo, conforme preconizado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

 

Na concepção do currículo, as competências implícitas nos conteúdos programáticos estão 

refletidas no encaminhamento e no entrelaçamento didático-pedagógico das disciplinas do curso, 

ou seja, os trabalhos resultantes das práticas didáticas nas disciplinas de um mesmo período refletem 

a interdisciplinaridade tão necessária à construção do conhecimento na área da Gestão e Negócios. 

As disciplinas de formação básica e de formação profissional articulam-se de forma a possibilitar 

aos alunos uma visão integralizadora entre as diversas áreas, culminando no processo 

transdisciplinar, exigido para a prática profissional e para a definição do perfil do egresso. 

O currículo permite uma visão abrangente de sua realidade, com formação flexível e 

adaptável, contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários 

segmentos dos campos de atuação do profissional, bem como os meios para nela intervir. O curso 

foi planejado para ofertar as Atividades Complementares ao longo do currículo e a existência de 

disciplina Eletiva (15º módulo) que permite a atualização das demandas solicitadas pela sociedade  

e a oferta de LIBRAS obrigatória (15º módulo). 

A Prática Profissional é uma disciplina ancorada na Aprendizagem Baseada em Projetos 

(ABP) com característica extensionista, interdisciplinar, fundamental e obrigatório no currículo. A 

Prática Profissional está prevista para ocorrer conforme descrição a seguir: 

• Prática Pedagógica I: Realidade do Cotidiano Escolar e Campos de Atuação (4º módulo). 
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• Prática Pedagógica II: Didática e Planejamento na Educação Infantil (8º módulo). 

• Prática Pedagógica III: Didática e Planejamento no Ensino Fundamental (12º módulo). 

 

O Estágio Supervisionado é uma disciplina obrigatória no currículo, prevista para ocorrer 

conforme descrição a seguir: 

• Estágio Supervisionado I: Educação Infantil (13º módulo). 

• Estágio Supervisionado II: Anos Iniciais do Ensino Fundamental (14º módulo). 

• Estágio Supervisionado III: Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (15º 

módulo). 

• Estágio Supervisionado IV: Gestão Escolar (16º módulo). 

 

Partimos do entendimento de que, durante o curso de graduação, o aluno deve ser 

estimulado a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto 

de competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação maior 

entre a realidade prática e a teoria aprendida em sala de aula. Como o conhecimento na vida 

cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é necessariamente global e multidimensional, 

precisamos encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração dos 

saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares. Para tal, faz-se 

necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolverá o corpo docente e discente em 

uma mudança no processo de tomada de decisão frente aos problemas que permeiam as disciplinas 

envolvidas. 

Nos meses que antecede cada módulo, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE 

as atividades a serem executadas e analisada a adequação das ementas e planos de ensino. Caberá 

ao NDE realizar a constante adequação do Curso. 

Na organização dos conteúdos foram observados os 6 passos do Planejamento Curricular: 

- Identificar as necessidades dos aprendizes e onde se pretende chegar. 

- Elencar e definir as competências que devem ser desenvolvidas e adquiridas durante e 

ao fim da experiência educacional. 

- Descrever as competências na forma de resultados esperados e objetivos específicos. 

- Garantir os métodos de avaliação do estudante. 

- Estabelecer como a experiência educacional será avaliada e melhorada. 

- No início de cada componente curricular, professores e alunos devem rever o currículo 

proposto e ter clareza sobre objetivos de aprendizagem, estratégias de ensino, métodos de avaliação 
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do desempenho esperado (conhecimento, habilidades e competências) e como o componente 

curricular será avaliado e melhorado. 

 

Portanto, a bibliografia e a abordagem dos conteúdos serão constantemente atualizadas 

frente às demandas pedagógicas observadas pelo corpo docente do curso. A bibliografia será 

priorizada no formato digital, pois trata-se de um curso ofertado na modalidade a distância, esta 

estratégia garante aos estudantes o acesso ao material didático de qualidade e disponível em 

qualquer lugar e horário com acesso via Internet. 

No Quadro 1, encontra-se a distribuição dos componentes curriculares ofertados, a carga 

horária e o respectivo período de oferta. 

 

3. Integralização curricular e compatibilidade da carga horária 

 

O desenvolvimento dos cursos de graduação EaD na ESMAC está baseado em matrizes 

curriculares com regime acadêmico Modular, no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho acadêmico 

efetivo em cada Módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando houver. Sendo 4 

(quatro) módulos e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, independente do ano civil. 

Entende-se por Currículo um conjunto de conhecimentos ou técnicas, correspondentes ao 

programa de estudos e atividades, que se desenvolve em determinado número de horas, distribuídas 

ao longo do período letivo e conforme sequência definida no Projeto Pedagógico de Curso. 

O Currículo será subdividido em Componentes Curriculares, onde estes serão organizados 

na forma de Planos de Ensino e Aprendizagem, elaborado e aprovado pelo respectivo Colegiado de 

Curso em que esteja vinculado. 

O ordenamento curricular proposto para o curso seguirá as disciplinas ofertadas nos 

módulos disponíveis pela Faculdade ESMAC, sendo o ingresso flexível em qualquer módulo do 

primeiro ano. O aluno fará o segundo ano somente depois de concluir os módulos do primeiro ano. 

A sequência de cumprimento obedece às seguintes possibilidades: 

 

Opção 1: ingresso no Módulo 1 

 

 

Opção 2: ingresso no Módulo 2 

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
5

Módulo 
6

Módulo 
7

Módulo 
8
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Opção 3: ingresso no Módulo 3 

 

 

Opção 4: ingresso no Módulo 4 

 

 

Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos adquiridos nas 

mesmas sejam complementares, dentro de cada ano letivo proposto no curso, proporcionando assim 

uma formação mais sólida. 

Os elementos de aprendizagem são planejados e produzidos de forma atender as 

necessidades pedagógicas dos alunos de cursos de nível superior. Estes materiais não se repetem em 

sua abordagem, mas sim se complementam, integrando diversas abordagens para os tópicos 

desenvolvidos. 

O dimensionamento da carga horária de cada programa de aprendizagem foi realizado com 

base nas orientações institucionais da Faculdade ESMAC, com previsão de alocação de 40 e 80 

horas para os componentes curriculares, em regime modular e ofertados na modalidade a distância 

(EaD), considerando a quantidade necessária de carga horária para o desenvolvimento das aptidões 

e construção do conhecimento dimensionados para cada programa de aprendizagem. 

A carga horária dos componentes curriculares tem relação com a descrição das ementas 

especificadas no PPC no ANEXO A: COMPONENTES CURRICULARES. 

O NDE partiu do princípio de estabelecer conteúdos necessários para uma formação 

profissional adequada, com objetividade e priorizando o desenvolvimento de competências para 

promover a autonomia na aprendizagem pelos discentes. 

 

4. Eletivas 

 

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
1

Módulo 
6

Módulo 
7

Módulo 
8

Módulo 
5

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
7

Módulo 
8

Módulo 
5

Módulo 
6

Módulo 
4

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
8

Módulo 
5

Módulo 
6

Módulo 
7
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No caso específico das Eletivas, prevista para oferta no 15º módulo, no período que 

antecede a sua oferta será oferecido para os discentes uma relação de disciplinas para que ocorra 

uma escolha por eles, sendo selecionada a mais votada. Esta relação, consta inicialmente de uma 

proposta no PPC a seguir discriminada como possibilidades; contudo, poderão ser ofertadas outras 

opções de disciplinas, buscando atender demandas emergentes da profissão.  

 

Eletivas CH 

Direitos Humanos e Cidadania 
(Resolução CNE/CP N° 01/2012) 

80 

Educação Ambiental (Decreto Nº 
4.281/2002) 

80 

Educação e Cultura das Relações Étnico-
raciais (Resolução CNE/CP N° 01/2004) 

80 

Técnicas de Negociação 80 

Tecnologias e Cultura Digital 80 

Libras (Dec. Nº 5.626/2005) 80 

 

 

A disciplina optativa de Libras (Dec. N° 5.626/2005) está previsto na estrutura curricular 

do curso e compõe o rol como uma das opções das Eletivas. 

 

 

5. Requisitos legais 

 

No currículo de todos os cursos da ESMAC também estão previstos o atendimento dos 

requisitos legais. Os temas serão desenvolvidos nas disciplinas de formação geral e humanas e nas 

Eletivas, além de Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos 

alunos, de modo transversal, contínuo e permanente. A seguir os temas: 

➢ Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana e Indígena (Resolução CNE/CP N° 01 de 17/06/2004). O tema será 

desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Ética e 

Responsabilidade Socioambiental; Sociologia da Educação; Educação Especial e Inclusão. Nas 

Práticas Pedagógicas, nos Estágios Supervisionados e nas Atividades Complementares ao longo do 

currículo. 

➢ Disciplina optativa de Libras (Dec. N° 5.626/2005), previsto na estrutura curricular do 

curso como disciplina Eletiva (15º módulo). O tema será desenvolvido também na disciplina 

Educação Especial e Inclusão. 
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➢ Educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27/04/1999 e Decreto Nº 4.281 de 25/06/2002). 

O tema será desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Ética 

e Responsabilidade Socioambiental. Nas Práticas Pedagógicas, nos Estágios Supervisionados e nas 

Atividades Complementares ao longo do currículo. 

➢ Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30/05/2012). O tema 

será desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Ética e 

Responsabilidade Socioambiental; Filosofia da Educação; Sociologia da Educação; Educação 

Especial e Inclusão. Nas Práticas Pedagógicas, nos Estágios Supervisionados e nas Atividades 

Complementares ao longo do currículo. 

 

O curso de Pedagogia EaD da ESMAC também prevê as acessibilidades adequadas às 

necessidades dos alunos, destacando-se: 

• Acessibilidade nas Comunicações: A comunicação interpessoal prevê eliminar 

barreiras, com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes.  

• Acessibilidade pedagógica. Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de 

estudo. Onde, se necessário, o docente terá o apoio da Coordenação do Curso para planejar os 

roteiros das aulas conforme as necessidades existentes na turma. 

• Acessibilidade Metodológica: As metodologias e técnicas de aprendizagem serão 

priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e inclusão 

educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.  

• Acessibilidade atitudinal. Refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações. 

A ESMAC contará com o Programa de Educação Inclusiva, tendo em vista as políticas 

nacionais voltadas para o atendimento do estudante portador de necessidades especiais, 

considerando os referenciais de acessibilidade na educação superior. Caracteriza-se como público 

da Educação Especial com direito a atendimento pelo Programa, os estudantes com: Deficiência 

Física ou Psíquica, Transtorno Global do Desenvolvimento, Altas habilidades/Superdotação e 

Transtorno do Espectro Autista. 

 

6. Práticas Pedagógicas e a Aprendizagem Baseada em Projetos 
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As Práticas Pedagógicas serão ancoradas na metodologia da Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP). A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma metodologia de aprendizagem 

presente no currículo nos cursos de graduação da ESMAC, propiciando a articulação da teoria com 

a prática, ou ainda, a vivência da prática pedagógica, do cotidiano escolar e os campos de atuação 

e, também, da didática e planejamento na educação infantil e no ensino fundamental. 

Partimos do entendimento de que, durante o curso de graduação, o aluno deve ser estimulado 

a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto de 

competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação maior 

entre a realidade prática e a teoria aprendida em sala de aula. Como o conhecimento na vida 

cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é necessariamente global e multidimensional, 

precisamos encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração dos 

saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares. Para tal, faz-se 

necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolverá o corpo docente e discente em 

uma mudança no processo de tomada de decisão frente aos problemas que permeiam as disciplinas 

envolvidas. 

Nesse processo, alunos e professores atuam colaborativamente, pois são co-construtores do 

conhecimento, em um movimento que enfoca a metacognição (aprender a pensar) e acentua os 

processos gerais, como a resolução de problemas comuns às disciplinas. Assim, trabalhando em 

pequenos grupos e coletivamente, os alunos poderão pesquisar e resolver problemas suficientemente 

complexos, relacionados à realidade do mundo em que vivem, como forma de provocar a aplicação 

e produção de conhecimentos sobre temas que não podem ser encerrados nos compartimentos das 

disciplinas existentes.  

Nessa perspectiva, os passos que caracterizam os processos acadêmicos envolverão grupos 

de alunos e os levarão a atuar da seguinte maneira:  

• discussão de um problema particular que constitua um desafio cognitivo e cuja solução 

demande pesquisa; 

• utilização dos próprios conhecimentos e experiências dos alunos, que para isso contam 

com a orientação de professores e são incentivados a buscar, por si mesmos, os conhecimentos 

necessários para chegarem a uma resposta para o problema abordado; 

• levantamento de uma série de hipóteses que podem explicar e resolver o problema; 

• investigação das hipóteses apontadas;  

• indicações de possíveis respostas e soluções e, ao final do processo, preparação de uma 

apresentação profissional com resultados para a turma.  
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A Prática Pedagógica está prevista para ocorrer conforme descrição a seguir: 

• Prática Pedagógica I: Realidade do Cotidiano Escolar e Campos de Atuação (4º módulo). 

• Prática Pedagógica II: Didática e Planejamento na Educação Infantil (8º módulo). 

• Prática Pedagógica III: Didática e Planejamento no Ensino Fundamental (12º módulo). 

 

A Prática Pedagógica possui regulamento específico para orientar as atividades ancoradas 

na Aprendizagem Baseada em Projetos. 

 

7. Considerações Finais do NDE 

 

De acordo com a exposição dos itens destacados anteriormente o NDE do curso de 

Licenciatura em Pedagogia EaD da ESMAC compreende que a estrutura curricular apresenta 

aderência da carga horária dos componentes curriculares e os respectivos períodos em que serão 

ofertados, atendendo as expectativas quanto à qualidade pretendida para o Curso. 

 

 

Ttitulação / Nome do Docente 1 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 2 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 3 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 4 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Coord. 

Coordenador do Curso e do NDE 

  



109 
 
 

 
 

 

ANEXO C: PARECER DO NDE 02 – ADERÊNCIA DO CORPO DOCENTE E TUTOR 

DO CURSO 

 

Número do 
Parecer 

Parecer nº 02–NDE/PED 
Data de 
aprovação 

19 de fevereiro de 202X 

Assunto: Parecer do NDE aprovando a aderência do corpo docente e tutor 
proposto para os dois primeiros anos do curso de Pedagogia EaD da 
ESMAC 

Responsável: Núcleo Docente Estruturante do curso Pedagogia da ESMAC  

Relator: Titulação; Nome do Relator / Docente 

 
Considerando o processo de Autorização da Licenciatura em Pedagogia da 

Faculdade ESMAC, protocolo e-MEC no XXXXX, de 04 Nov 2021, em relação a aderência 

do corpo docente, entendemos que a ESMAC atende a qualidade pretendida para a 

autorização do curso e início das atividades pedagógicas. Para isto, o NDE fundamenta-

se nas seguintes premissas: 

 

Quadro 1: Perfil do corpo docente, tutor e componentes curriculares vinculados na 

função de docência 

 

Nº 
Nome do 
Docente 

Titulaçã
o 

Formação 
Acadêmica 

Regime 
de 

Trabalho 

Carga 
Horári

a 
Sema

nal 

Componente Curricular Vinculado ao Docente 

Component
e Curricular 

1 

Component
e Curricular 

2 

Component
e Curricular 

3 

Compone
nte 

Curricular 
4 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10
. 

       
 

 

Nº 
Nome do 
Docente 

Titulaçã
o 

Formação 
Acadêmica 

Regime 
de 

Trabalho 

Carga 
Horári

a 
Sema

nal 

Componente Curricular Vinculado ao Docente 

Component
e Curricular 

5 

Component
e Curricular 

6 

Component
e Curricular 

7 

Compone
nte 

Curricular 
8 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10
. 
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Quadro 2: Perfil do corpo docente e o Tempo de Experiência Profissional 

 

Nº 
Nome do 
Professor 

Titulação 
Regime de 
Trabalho 
(na IES) 

Carga 
Horária 

Semanal 
(na IES) 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
(em anos) 

Educação 
Básica  

Educação 
Superior  

EaD 
Tempo de 

Atividade no 
Curso 

1.        NSA 

2.        NSA 

3.        NSA 

4.        NSA 

5.        NSA 

6.        NSA 

7.        NSA 

8.        NSA 

9.        NSA 

10.        NSA 

 
 

1. Corpo docente e tutor: titulação 

O corpo docente do curso de Pedagogia foi constituído por meio de estudo do 

NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se 

aderência entre a formação do docente com o seu desempenho na docência e na sua 

experiência profissional para auxiliar na formação do discente, incentivando-o a autonomia 

de estudo com pesquisa e extensão. 

A formação dos docentes, em cursos Stricto Sensu, demonstram o perfil 

profissionais voltados para pesquisa com foco maior na investigação para 

aprofundamento e não no desenvolvimento de novos conhecimentos, mas que viabilizará 

a formação de grupos de estudo e pesquisa, visando publicações dos discentes, em 

muitos casos, em parceria com os docentes. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente previsto para os 2 (dois) primeiros anos do curso de Pedagogia 

EaD são XX docentes com a seguinte titulação: X Doutores (XX,X%); X Mestres (XX,X%).  

Cálculo do Índice: IQCD = (D + M + 2 + G) / (D+M+E+G) = (5x2+3x8+2x0) / 

(2+8+0) = 34/10 = 3,4 

Ao analisar estes percentuais conforme o Enade/CPC 2017, ano do último ciclo 

avaliativo que tivemos a divulgação dos insumos que nos permite a comparação do perfil 

docente em relação aos demais indicadores do Brasil, o curso da ESMAC é equivalente 

aos seguintes índices (nota padronizada): 

Comentado [FC2]: Ainda não saiu o resultado do 
Enade 2021. Caso saia até a finalização deste PPC, 
substituir. 
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a) Stricto Sensu (mestres + doutores) = nota bruta 1,0000 (100%); nota 

padronizada 5,0000; faixa 5. 

b) Doutor = nota bruta 0,20000 (20,0%); nota padronizada 1,00000; faixa 2. 

Ou seja, considerando tratar-se de uma Faculdade que visa atender as demandas 

profissionais e não a formação de pesquisadores, o NDE considera adequado os docentes 

previstos para o Curso e com ótima qualificação perante a realidade do Estado e, também, 

considerando os indicadores do Brasil. 

2. No Quadro 1, encontra-se a distribuição das aulas (alocação de docentes) e a 

respectiva Formação Docente X Disciplina, demonstrando o cumprimento para os 2 (dois) 

primeiros anos do curso, bem como a aderência da formação e titulação dos docentes 

para as respectivas disciplinas. 

3. No PPC, capítulo 2.1. Concepção do Curso, há um estudo detalhado e 

quantitativo da inserção regional, com informações sociais, econômicas e educacionais 

para justificar a importância da oferta do curso de Pedagogia EaD e o respectivo perfil do 

egresso (capítulo 2.3.) para atender as necessidades das empresas localizadas na Região 

Metropolitana de Belém (PA), sendo a formação, titulação e experiência dos docentes 

bastante alinhado às necessidades regionais. 

4. Nas disciplinas os docentes analisarão os conteúdos dos componentes 

curriculares e o perfil da turma, propondo bibliografias complementares para além daquela 

prevista nos Planos de Ensino, proporcionando o acesso aos conteúdos de pesquisa de 

ponta e que fomentaram o raciocínio crítico para tomada de decisões mais eficazes aos 

discentes. 

5. O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto para os 2 (dois) primeiros anos 

do curso de Pedagogia EaD atende integralmente a todas as disciplinas previstas. A 

ESMAQ opta por aproveitar os docentes como Tutores de Aprendizagem, isto ocorrerá 

em módulos em que não estiver atuando como professor no Curso. Também terá Tutores 

de Aprendizagem que não atuam como docentes, mas com experiência na área da EaD 

quando for necessário. 

 

2. Regime de trabalho do corpo docente e tutor do curso 

 

O corpo docente do curso de Pedagogia EaD foi constituído por meio de estudo 

do NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-
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se aderência entre o regime de trabalho para o curso de Pedagogia, sendo todos (100%) 

os docentes e tutores em tempo Integral ou Parcial. 

O regime de trabalho do corpo docente, tem por finalidade possibilitar o 

atendimento e dedicação à docência, por meio do planejamento didático das disciplinas, 

desenvolvimento e correção das avaliações de aprendizagem, supervisão dos tutores 

(quando houver) e atuação na gestão e melhoria do curso. Priorizando o atendimento para 

o processo ensino-aprendizagem, considerando a carga horária total por atividade e 

preponderando os aspectos educativos e coletivos sobre os aspectos administrativos e 

individuais. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente/tutores previsto para o curso de Pedagogia EaD é composto 

de 10 docentes com os seguintes regimes de trabalho: 2 Tempo Integral (20,0%) + 8 

Tempo Parcial (80,0%). Ao analisar estes percentuais conforme o Enade/CPC 2018, ano 

do último ciclo avaliativo que tivemos a divulgação dos insumos que nos permite a 

comparação do perfil docente em relação aos demais indicadores do Brasil, o curso da 

ESMAC é equivalente aos seguintes índices: 

Regime de Trabalho (Integral ou Parcial) = nota bruta 1,0000 (100%); nota 

padronizada 5,0000; faixa 5. 

Ou seja, o curso alcança a nota máxima (faixa 5) neste indicador, demonstrando 

a qualidade dos docentes quanto ao seu regime de trabalho, possibilitando ao NDE afirmar 

que considera adequados os docentes previstos para o Curso e o pleno atendimento aos 

discentes, a participação nas atividades coletivas/colegiadas, a viabilidade do 

planejamento didático, a preparação e correção das avaliações e a viabilidade da melhoria 

contínua do curso por meio da participação dos docentes. 

2. No Quadro 1, disponibilizado no início do parecer, encontra-se a distribuição 

das aulas (alocação de docentes) e a respectiva Formação Docente X Disciplina, 

demonstrando o cumprimento para os 2 (dois) primeiros anos do curso, bem como a 

aderência do regime de trabalho dos docentes para as respectivas disciplinas. 

3. O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto para os 2 (dois) primeiros anos 

do curso de Pedagogia EaD atende integralmente a todas as disciplinas previstas. Sendo 

planejado a quantidade de tutores na ordem de 170 alunos para cada Tutor de 

Aprendizagem, com 5h de dedicação por ano letivo. 

A ESMAC opta por aproveitar os docentes como Tutores de Aprendizagem, isto 

ocorrerá em módulos em que não estiver atuando como professor no Curso. Também terá 
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Tutores de Aprendizagem que não atuam como docentes, mas com experiência na área 

da EaD quando for necessário. 

 

3. Experiência docente na Educação Básica (excluída a experiência no exercício da 

docência superior) 

O corpo docente do curso de Licenciatura em Pedagogia EaD foi constituído por 

meio de estudo do NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. 

Para tanto, buscou-se aderência entre a formação do docente com o seu desempenho na 

docência para auxiliar na formação do discente, incentivando-o a autonomia de estudo 

com pesquisa e extensão. 

Essa experiência profissional promove uma inovação no exercício da docência, 

uma vez que desempenha em aulas a promoção de estratégias e ações que permitem a 

integração entre a teoria à prática das disciplinas básicas e profissionalizantes, 

proporcionando uma aprendizagem contextualizada e mais crítica perante as demandas 

da sociedade. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente previsto para o curso de Pedagogia EaD é composto de 10 

docentes, com excelente experiência na docência na Educação Básica, com média de 

22,7 anos de experiência profissional (não docente), todos com mais de XX anos de 

experiência como docente na Educação Básica. 

 

2. No Quadro 2, disponibilizado no início do parecer, encontra-se a relação dos 

docentes e a respectiva experiência (magistério na educação básica, magistério na 

educação superior e na educação a distância), demonstrando a aderência da experiência 

dos docentes para o Curso e as respectivas disciplinas. 

3. No PPC, capítulo 2.1. Concepção do Curso, há um estudo detalhado e 

quantitativo da inserção regional, com informações sociais, econômicas e educacionais 

para justificar a importância da oferta do curso de Pedagogia EaD e o respectivo perfil do 

egresso (capítulo 2.3.) para atender as necessidades das empresas localizadas na Região 

Metropolitana de Belém (PA), sendo a formação, titulação e experiência dos docentes 

bastante alinhado às necessidades regionais. 

 

4. Experiência no exercício da docência na educação superior 
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O corpo docente do curso de Pedagogia EaD foi constituído por meio de estudo 

do NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-

se aderência entre a formação do docente com o seu desempenho na docência e na sua 

experiência profissional para auxiliar na formação do discente, incentivando-o a autonomia 

de estudo com pesquisa e extensão. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente previsto para o curso Pedagogia é composto de 10 docentes, 

com excelente experiência no exercício da docência no superior, com média de 16,3 anos 

e 100% dos docentes com mais de 5 anos de experiência na docência superior. 

2. No Quadro 2, disponibilizado no início do parecer, encontra-se a relação dos 

docentes e a respectiva experiência (magistério na educação básica, magistério na 

educação superior e na educação a distância), demonstrando a aderência da experiência 

no magistério superior dos docentes para o Curso e as respectivas disciplinas onde foram 

alocados. 

3. No PPC, capítulo 2.1. Concepção do Curso, há um estudo detalhado e 

quantitativo da inserção regional, com informações sociais, econômicas e educacionais 

para justificar a importância da oferta do curso de Pedagogia e o respectivo perfil do 

egresso (capítulo 2.3.) para atender as necessidades das empresas localizadas na Região 

Metropolitana de Belém (PA), sendo a formação, titulação e experiência dos docentes 

bastante alinhado às necessidades regionais. 

 

Dessa maneira, demonstra e justifica que o corpo docente do Curso de Pedagogia 

da ESMAC está adequado, permite identificar as dificuldades dos alunos, expor o 

conteúdo em linguagem aderente às características da turma por meio de exemplos 

contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares. Os docentes também 

possuem capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos adequados 

à proposta pedagógica da ESMAC. Também, ressalta-se a capacidade dos docentes de 

utilizar novas estratégias e práticas pedagógicas aplicadas às avaliações diagnósticas, 

formativas e somativas, que possibilite identificar as dificuldades dos discentes e com isso 

reavaliar a sua conduta pedagógica para promover melhorias na aprendizagem discente. 

 

5. Experiência em educação a distância (EaD) do corpo docente e tutor 

O corpo docente do curso de Pedagogia foi constituído por meio de estudo do 

NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se 
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aderência entre a formação do docente e tutores com o seu desempenho na docência e 

na sua experiência no magistério superior para auxiliar na formação do discente, 

incentivando-o a autonomia de estudo com pesquisa e extensão. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente previsto para o curso de Pedagogia EaD é composto de 10 

docentes, com excelente experiência no exercício da docência na educação básica, 

superior e na educação a distância, com média de 4,3 anos e 100% dos docentes com 

experiência na EaD. 

2. No Quadro 2, disponibilizado no início do parecer, encontra-se a relação dos 

docentes e a respectiva experiência (magistério na educação básica, magistério na 

educação superior e na educação a distância), demonstrando a aderência da experiência 

no magistério superior dos docentes para o Curso e as respectivas disciplinas onde foram 

alocados. 

3. No PPC, capítulo2.1. Concepção do Curso, há um estudo detalhado e 

quantitativo da inserção regional, com informações sociais, econômicas e educacionais 

para justificar a importância da oferta do curso Pedagogia e o respectivo perfil do egresso 

(capítulo 2.3.) para atender as necessidades das empresas localizadas na Região 

Metropolitana de Belém (PA), sendo a formação, titulação e experiência dos docentes 

bastante alinhado às necessidades regionais. 

4. O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto para os 2 (dois) primeiros anos 

do curso de Pedagogia EaD atende integralmente a todas as disciplinas previstas. A 

ESMAC opta por aproveitar os docentes como Tutores de Aprendizagem, isto ocorrerá 

em módulos em que não estiver atuando como professor no Curso. De acordo com o 

Termo de Compromisso firmado com todos os Docentes-Tutores, consta a carga horária 

de Tutoria para todos os profissionais.  

A seguir, no Quadro 3, como ficará esta distribuição: 

 

Quadro3: Docentes e tutores por componente curricular 
ANO Módulo Componentes Curriculares DOCENTE TUTORES 

1º 

ANO  

1º 

História da Educação  

 
Fundamentos e Métodos da 

Educação Infantil 
 

Tecnologias e Cultura Digital  

2º 

Crescimento e 

Desenvolvimento Humano e a 

Aprendizagem 

 

 

Saúde, Nutrição e Proteção à 

Criança 
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Cultura, Sociedade e 

Desenvolvimento 
 

3º 

Filosofia da Educação  

 
Fundamentos e Métodos da 

Alfabetização 
 

Ética e Responsabilidade 

Socioambiental 
 

4º 

Sociologia da Educação  

 

Educação Infantil: Jogos e 

Brincadeiras 
 

Prática Pedagógica I: Realidade 

do Cotidiano Escolar e Campos 

de Atuação 

 

2º 

ANO 

5º 

Didática Geral  

 Metodologias Alternativas para 

a Educação Infantil 
 

6º 

Psicologia da Educação  

 Fundamentos e Métodos da 

Língua Portuguesa 
 

7º 

Metodologias Ativas e 

Inovação 
 

 
Fundamentos e Métodos da 

Matemática 
 

8º 

Políticas Educacionais e a 

Organização da Educação 

Brasileira 

 

 
Fundamentos e Métodos das 

Ciências Naturais 
 

Prática Pedagógica II: Didática 

e Planejamento na Educação 

Infantil 

 

 
Justificando assim, a qualidade do corpo docente e tutores do Curso e sua 

aderência quanto à compreensão e valorização das diferentes linguagens manifestas nas 

sociedades contemporâneas e nos ambientes virtuais, gerando produção do 

conhecimento adequado à educação a distância, também possui capacidade de 

desenvolver metodologias e materiais pedagógicos adequados à utilização das TICs nas 

práticas educativas. Como também, utilizando novas estratégias e práticas pedagógicas 

aplicadas às avaliações diagnósticas, formativas e somativas na educação a distância, 

que possibilite identificar as dificuldades dos discentes e com isso reavaliar a sua conduta 

pedagógica para reduzir a distância transacional e, consequentemente, promover 

melhorias na aprendizagem discente. 

 

6. Considerações Finais do NDE 

De acordo com a exposição dos itens destacados anteriormente o NDE do curso 

de Pedagogia EaD da ESMAC compreende que o perfil dos docentes para o Curso é 
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adequado à proposta de formação estabelecida no PPC, atendendo as expectativas 

quando à metodologia adotada pelo curso e as atividades pedagógicas que serão 

desenvolvidas. 

 

Ttitulação / Nome do Docente 1 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 2 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 3 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 4 

Membro do NDE 

 

Ttitulação / Nome do Coord. 

Coordenador do Curso e do NDE 

  

  



 
 

 

ANEXO D: PARECER DO NDE 3 – ADERÊNCIA DA BIBLIOGRAFIA DO 

CURSO 

 

N° do 

Parecer: 
PARECER n. 03 – NDE/PED 

Data de 

aprovação: 

12 de Janeiro de 

202X 

Assunto: 
Parecer do NDE aprovando a aderência da bibliografia proposta para o curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Faculdade ESMAC. 

Responsável: 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade 

ESMAC. 

Relatores: Nomes dos membros do NDE 

 

Considerando o processo de Autorização do curso de Licenciatura em Pedagogia 

EaD da ESMAC, protocolo e-MEC XXXX, de 04 Nov 2021, em relação a aderência da 

bibliografia proposta para o Curso, entendemos que a ESMAC atende a qualidade 

pretendida para a autorização do curso e início das atividades pedagógicas. Para isto, o 

NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

 

1. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

Os títulos relacionados como bibliografia básica para cada componente 

curricular estão discriminados no PPC como ANEXO A: COMPONENTES 

CURRICULARES. 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião, 

atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São consideradas as literaturas mais relevantes 

e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas das disciplinas. São 

atualizados periodicamente para atender plenamente aos conteúdos propostos. 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas 100% no 

formato digital, com o mínimo de 3 (três) títulos previstos para a bibliografia básica por 

disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por meio de acesso virtual previsto para 

cada uma das unidades curriculares. 

 

2. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

Os títulos relacionados como bibliografia complementar para cada componente 

curricular estão discriminados no PPC como ANEXO A: COMPONENTES 

CURRICULARES. 



 
 

 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos 

conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas 

100% no formato digital, com o mínimo de 5 (cinco) títulos por disciplina, além de 1 

(um) periódico disponível por meio de acesso virtual previsto para cada uma das unidades 

curriculares. 

 

3. Considerações Finais do NDE 

De acordo com a exposição dos itens destacados anteriormente o NDE do curso 

de Pedagogia EaD da ESMAC compreende em relação a aderência da bibliografia 

proposta para o Curso é coerente à proposta estabelecida no PPC, atendendo a qualidade 

pretendida para a autorização do curso e início das atividades pedagógicas. 

 

 

Ttitulação / Nome do Docente 1 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 2 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 3 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 4 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Coord. 

Coordenador do Curso e do NDE 

  



 
 

 

ANEXO E: PARECER DO NDE 4 – ADERÊNCIA DA INFRAESTRUTURA DO 

CURSO AO NÚMERO DE VAGAS ANUAIS 

 
Número do 

Parecer: 

PARECER n. 04 NDE/PED Data de 

aprovação: 

14 de Janeiro de 202X 

Assunto: Parecer do NDE aprovando a aderência da infraestrutura disponibilizada em relação 

ao número de vagas anuais solicitadas para autorização do curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Faculdade ESMAC. 

Responsável: Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade 

ESMAC. 

Relatores:  Nomes dos membros do NDE 

 

Considerando o processo de Autorização do curso de Licenciatura em Pedagogia 

da ESMAC, protocolo e-MEC no xxxx, de 04 Nov 2021, em relação a aderência da 

infraestrutura disponibilizada em relação ao número de vagas anuais solicitadas, 

entendemos que a ESMAC atende a qualidade pretendida para a autorização do curso e 

início das atividades pedagógicas. Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes 

premissas: 

O estabelecimento do número de vagas para o curso de Pedagogia EAD foi uma 

decorrência de estudos prévios realizados pela Faculdade ESMAC e estudos do NDE 

quanto a justificativa da oferta do curso, considerando os conteúdos curriculares, a 

metodologia, o perfil do egresso que se pretende alcançar, a infraestrutura física e 

tecnológica disponível, o acervo digital e a possibilidade de expansão futura por meio de 

Polos. 

Estão sendo solicitadas 300 (trezentas) vagas anuais para o curso Pedagogia 

EaD. 

 

a) Quanto à dimensão do corpo docente: O Corpo docente previsto para os 2 

(dois) primeiros anos do curso de Pedagogia EaD atende integralmente a todas as 

disciplinas previstas. 

 

b) Quanto à dimensão do corpo de tutores: O Corpo de Tutores de 

Aprendizagem previsto para os 2 (dois) primeiros anos do curso de Pedagogia EaD atende 

integralmente a todas as disciplinas previstas. Sendo planejado a quantidade de tutores na 

ordem de 170 alunos para cada Tutor de Aprendizagem, com 5h de dedicação por ano 

letivo. 

 



 
 

 

Ou seja, no módulo em que o docente não estiver como responsável por uma 

disciplina, ele atuará como Tutor. De acordo com o Termo de Compromisso firmado com 

todos os Docentes-Tutores, consta a carga horária de Tutoria para todos os profissionais. 

A seguir, no Quadro1, como ficará esta distribuição: 

 

Quadro 1: Docentes e tutores por componente curricular  

ANO Módulo Componentes Curriculares DOCENTE TUTORES 

1º 

ANO  

1º 

História da Educação  

 
Fundamentos e Métodos da 

Educação Infantil 
 

Tecnologias e Cultura Digital  

2º 

Crescimento e 

Desenvolvimento Humano e a 

Aprendizagem 

 

 Saúde, Nutrição e Proteção à 

Criança 
 

Cultura, Sociedade e 

Desenvolvimento 
 

3º 

Filosofia da Educação  

 

Fundamentos e Métodos da 

Alfabetização 
 

Ética e Responsabilidade 

Socioambiental 
 

4º 

Sociologia da Educação  

 

Educação Infantil: Jogos e 

Brincadeiras 
 

Prática Pedagógica I: Realidade 

do Cotidiano Escolar e Campos 

de Atuação 

 

2º 

ANO 

5º 

Didática Geral  

 Metodologias Alternativas para 

a Educação Infantil 
 

6º 

Psicologia da Educação  

 Fundamentos e Métodos da 

Língua Portuguesa 
 

7º 

Metodologias Ativas e 

Inovação 
 

 
Fundamentos e Métodos da 

Matemática 
 

8º 

Políticas Educacionais e a 

Organização da Educação 

Brasileira 

 

 
Fundamentos e Métodos das 

Ciências Naturais 
 

Prática Pedagógica II: Didática 

e Planejamento na Educação 

Infantil 

 

 

c) Quanto à infraestrutura física disponível específica para o curso: 



 
 

 

O curso terá uma infraestrutura adequada para os 2 (dois) primeiros anos (24 

meses) do curso, composta por: 

 

1 sala de aula para a utilização nas aplicações de provas presenciais na Sede da 

ESMAC, pois o curso será 100% on-line. 

A ESMAC também possui ambientes de estudos aos estudantes que queiram 

utilizar a unidade física da Faculdade, o espaço é equipado com computadores que 

poderão ser utilizados para pesquisas e trabalhos acadêmicos, climatizado e com 

equipamento de multimídia; 

 

Acervo. Acervo bibliográfico básico e complementar adequado aos programas 

das disciplinas e disponibilizado 100% no formato digital. A bibliografia é escolhida 

pelos professores do curso e discutidos em reunião do NDE, atendendo aos Planos de 

Ensino do Curso. São consideradas as literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo as 

mais recentes de forma a atender os programas das disciplinas. São atualizados 

periodicamente para atender plenamente aos conteúdos propostos. 

Bibliografia básica 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade 

virtual, com o mínimo de 3 (três) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico 

disponível por meio de acesso virtual, de cada uma das unidades curriculares.  

Bibliografia complementar 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos 

conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na 

modalidade virtual, com o mínimo de 5 (cinco) títulos por disciplina, além de 1 (um) 

periódico disponível por meio de acesso virtual, de cada uma das unidades curriculares. 

 

Com o início das atividades letivas, a ESMAC iniciará, com base em um estudo 

mercadológico, as negociações com parceiros para expansão de Polos. Ou seja, a 

solicitação de 300 (trezentas) vagas anuais para o curso de Pedagogia EaD já estão 

considerando a expansão futura, o que deverá ocorrer a partir do terceiro ano com a 

consolidação da ESMAC como uma Instituição de Educação Superior. 

 

Considerações Finais do NDE 



 
 

 

 

De acordo com a exposição dos itens destacados anteriormente o NDE do curso 

de Pedagogia EaD da ESMAC compreende em relação a aderência da infraestrutura 

disponibilizada em relação ao número de vagas anuais solicitadas para o Curso é coerente 

à proposta estabelecida no PPC, atendendo a qualidade pretendida para a autorização do 

curso e início das atividades pedagógicas. 

 

 

 

Ttitulação / Nome do Docente 1 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 2 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 3 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Docente 4 

Membro do NDE 

Ttitulação / Nome do Coord. 

Coordenador do Curso e do NDE 

 

  



 
 

 

ANEXO F: PERFIL DO COORDENADOR DO CURSO 

 

NOME DO COORDENADOR 

Nome do Coordenador 

TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL: 

40 

Gestão do Curso Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL 20 04 16 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em XXXX...; pós-graduação em. xxx, com graduação em xxxx 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 

02/2018 a 12/2020. Escola Superior da Amazônia, ESAMAZ - PA. Professora de Bromatologia, Estágio 

Supervisionado II, Virologia, Biossegurança e Bioética, Coleta de Materiais Biológicos e Genética. 

04/2019 a 12/2019. Universidade da Amazônia - UNAMA, Belém - PA. Professora de Biofísica, 

Genética e Citologia e Embriologia. 

08/2019 – Atual. Escola Superior Madre Celeste – ESMAC. Professora de Virologia Clínica, 

Bioderivados, Hematologia Clínica, Trabalho de Conclusão de Curso I e II, Imunologia Clínica. 

01/2021 – Atual. Escola Superior Madre Celeste – ESMAC. Coordenadora do Curso de Biomedicina. 

 

Não Acadêmica: 

12/2020 – Atual. Instituto Evandro Chagas – IEC. Biomédica e Pesquisadora Associada. 

 

  



 
 

 

ANEXO G: PERFIL DO NDE DO CURSO 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

AKIM FELIPE SANTOS NOBRE 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

DOUTOR PARCIAL 16 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

02/2018 02/2018 03/2018 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Doutor em Doenças Tropicais – Área de concentração Patologia. Universidade Federal do Pará, Belém, PA – 

Brasil. 10/2015 a 10/2019. 

Mestre em Doenças Tropicais – Área de concentração Patologia. Universidade Federal do Pará, Belém, PA – 

Brasil. 02/2013 a 05/2015. 

Bacharelado em Biomedicina. Escola Superior da Amazônia, Belém, PA – Brasil. 02/2009 a 12/2012. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 

08/2016 a 05/2019. Escola Superior da Amazônia - Esamaz, Belém - PA. Professor de Bromatologia , Banco de 

Sangue , Estágio Supervisionado , Trabalho de Conclusão de Curso, Anatomia Humana, Patologia Humana, 

Processos Patológicos e Parasitologia Humana. 

02/2018 (atual). Escola Superior Madre Celeste - Esmac, Ananindeua - PA. Professor de Fisiologia Humana, 
Biossegurança, Biofísica, Estágio Supervisionado, Imagenologia, Hemoterapia, Trabalho de Conclusão de Curso, 

Parasitologia e Citopatologia Clínica, Educação Ambiental e Sustentabilidade, Epidemiologia e Introdução a 

Biomedicina. 

08/2019 a 08/2021. Escola Superior Madre Celeste - Esmac, Ananindeua - PA. Coordenador do curso de 
Biomedicina. 

 

Não Acadêmica: 

04/2014 a 01/2018. Analista Clínico de Laboratório. Unimed Belém, PA – Brasil.  

05/2019 (atual). Técnico de Laboratório. Universidade Federal Rural da Amazônia, PA – Brasil. 

 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

DIEGO DI FELIPE ÁVILA ALCANTÂRA 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

DOUTOR PARCIAL 14 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

02/2011 02/2016 02/2016 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Pós-Doutorado/CAPES (PNPD) em Neurociências e Biologia Celular – Área de concentração Genética do Câncer. 

Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém – PA, Brasil. 05/2015 a 04/2020. 
Doutor em Genética e Biologia Molecular – Área de concentração Genética do Câncer. Universidade Federal do 

Pará – UFPA, Belém – PA, Brasil. 04/2011 a 05/2015. 

Mestre em Genética e Biologia Molecular – Área de concentração Genética do Câncer. Universidade Federal do 

Pará – UFPA, Belém – PA, Brasil. 02/2009 a 03/2011. 
Graduação em Licenciatura em Biologia. Centro Universitário do Pará – CESUPA. Belém – PA, Brasil. 02/2005 

a 12/2008. 



 
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 

05/2009 a 02/2011. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, Belém – PA. Professor 

das disciplinas: Fundamentos de vigilância à saúde e Programa Institucional em Saúde Pública. 

02/2011 Atual. Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, Ananindeua – PA. Professor das disciplinas: Biologia 

Celular e Molecular, Citologia e Histologia, Microbiologia, Processos Patológicos Gerais, TCC I e II, Optativas, 

Biotecnologia, Genética Humana, Saúde do trabalhador e Biossegurança etc. 

11/2020 Atual. Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Belém – PA. Professor das disciplinas: 

Citologia e Embriologia, Histologia, Fisiologia Humana, Biossegurança e Bioética em Saúde, Patologia Geral. 

05/2021 a 11/2021 – Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, Capanema – PA. Professor das 

disciplinas: Biologia Tecidual, Biologia Molecular e Biologia Geral. 

 

Não Acadêmica: 

10/2021 - Atual. Coordenador de Pesquisas Médicas do Hospital Ophir Loyola – HOL, Belém – PA. Membro do 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/HOL. 

 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

JAMES LIMA FERREIRA 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

DOUTOR PARCIAL 16 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

09/2019 09/2019 10/2019 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Doutor em Doenças tropicais – Área de concentração: Patologia. Universidade Federal do Pará - UFPA, Brasil. 

04/2014 a 04/2019. 

Mestre em Doenças tropicais – Área de concentração: Patologia. Universidade Federal do Pará - UFPA, Brasil. 

04/2012 a 04/2014. 

Habilitação em Bioquímica: Universidade Federal do Pará - UFPA, Brasil. 08/2012 a 06/2013. 

Graduação em Farmácia. Universidade Federal do Pará - UFPA, Brasil. 08/2008 a 06/2012. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 

09/2019 a Atual: Escola Superior Madre Celeste – Ananindeua - PA. Professor de Química Geral, Epidemiologia, 

Virologia, Farmacologia, Imunologia Clínica. 

 

Não Acadêmica: 

2020 - Atual: Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC: Bolsista, 

Enquadramento funcional: Pesquisador auxiliar. 

Outras informações: Pesquisador colaborador atuando como consultor científico no Laboratório de 
Enterovirus, da Seção de Virologia, do Instituto Evandro Chagas. 

2020 – 2021 - Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde - OPAS/OMS: Bolsista, 

Enquadramento funcional: Consultor Técnico. 

2016 – 2020 - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC: Bolsista, 

Enquadramento funcional: Pesquisador auxiliar. 

Outras informações: Pesquisador colaborador atuando como consultor científico no Laboratório de 

Enterovirus, da Seção de Virologia, do Instituto Evandro Chagas. 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

KARLA FABIANE LOPES DE MELO 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 



 
 

 

MESTRE INTEGRAL 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

09/2019 09/2019 10/2019 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em Virologia – Área de concentração Biologia de Agravos por Agentes Virais na Amazônia. Instituto 

Evandro Chagas - IEC, Ananindeua -PA, Brasil. 03/2016 a 01/2018. 

Bacharel em Biomedicina. Escola Superior da Amazônia – ESAMAZ. Belém – PA, Brasil. (02/2012 – 12/2015) 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 

02/2018 a 12/2020. Escola Superior da Amazônia, ESAMAZ - PA. Professora de Bromatologia, Estágio 

Supervisionado II, Virologia, Biossegurança e Bioética, Coleta de Materiais Biológicos e Genética. 
04/2019 a 12/2019. Universidade da Amazônia - UNAMA, Belém - PA. Professora de Biofísica, Genética e 

Citologia e Embriologia. 

09/2019 – Atual. Escola Superior Madre Celeste – ESMAC. Professora de Virologia Clínica, Bioderivados, 

Hematologia Clínica, Trabalho de Conclusão de Curso I e II, Imunologia Clínica. 
01/2021 – Atual. Escola Superior Madre Celeste – ESMAC. Coordenadora do Curso de Biomedicina. 

 

Não Acadêmica: 

12/2020 – Atual. Instituto Evandro Chagas – IEC. Biomédica e Pesquisadora Associada. 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

PALOMA DAGUER EWERTON DOS SANTOS 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

DOUTORA PARCIAL 16 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

08/2020 08/2020 09/2020 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Doutora em Virologia. Instituto Evandro Chagas - PA, Brasil. 04/2016 a 04/2021. 

Mestre em Genética e Biologia Molecular. Universidade Federal do Pará - PA, Brasil. 08/2008 a 04/2011. 
Especialização em docência no Ensino Superior. Universidade Paulista - SP, Brasil. 03/2020 a 09/2020. 

Graduação em Biomedicina. Universidade Federal do Pará - PA, Brasil. 02/2002 a 08/2006. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 

08/2020 a Atual. Escola Superior Madre Celeste (ESMAC) PA - Brasil. Professora de Virologia Clínica, Fisiologia 

Biomédica II, Coleta de Material Biológico, Estágio Supervisionado I, Bioquímica Clínica, Bioestatística e 

Neuropsicologia. 

08/2011 a 06/2019 Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ), Belém, PA - Brasil. Professora de Imunologia, 

Introdução a Biomedicina, Virologia, Bioética e Biossegurança, Coleta de Materiais Biológicos, Biologia Celular, 

Estágio Supervisionado I 

08/2012 a 06/2019. Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ), Belém, PA - Brasil. Coordenadora do Curso de 

Biomedicina. 

 
 

 



 
 

 

ANEXO H: PERFIL DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

 
a) Formação, Condições de Trabalho e Experiência Profissional 

 

Nº Nome do Professor Titulação Formação Acadêmica 

Regime de 

Trabalho 

(na IES) 

Carga Horária 

Semanal 

(na IES) 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em meses) 

Educação Básica Ensino Superior Específico *  
Não 

Acadêmica  

Tempo de 

Atividade no 

Curso 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

 

 

 

  



 
 

 

b) Produção Científica nos Últimos 3 Anos 

 

Nº Nome do Professor Titulação 

Artigos 
publicados 

em periódicos 
científicos na 
área 

Artigos 
publicados em 

periódicos 
científicos em 
outras áreas 

Livros ou 
capítulos em 

livros 
publicados na 
área 

Livros ou 
capítulos em 

livros 
publicados em 
outras áreas 

Trabalhos 

publicados 
em anais 

(completos) 

Trabalhos 

publicados 
em anais 

(resumos) 

Traduções de 
livros, 

capítulos de 
livros ou 

artigos 
publicados 

Propriedade 

intelectual 
depositada 

Propriedade 

intelectual 
registrada 

Projetos e/ou 
produções 

técnicas 
artísticas e 
culturais 

Produção 
didático-

pedagógica 
relevante, 

publicada ou 
não 

01              

02              

03              

04              

05              

06              

07              

08              

09              

10              

11              

12              

13              



 
 
 
 

 

ANEXO I: REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares na ESMAC. 

 

CAPÍTULO II – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes enriquecedores e complementadores do 

perfil do egresso, que possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento 

e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de 

estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade. 

Art. 3º. As Atividades Complementares são concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de 

realizar, em prolongamento às demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma 

autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento 

propiciado pelo curso de graduação.  

Art. 4º. Entende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida 

nas atividades previstas no desenvolvimento regular dos componentes curriculares dos cursos de 

graduação, desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional 

do aluno.  

Parágrafo Único. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade com o curso em 

que está matriculado o aluno, em uma perspectiva interdisciplinar, e analisar sua relevância para 

o processo de ensino-aprendizagem. 

 

CAPÍTULO III – DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 5º. Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pela ESMAC, ou por 

qualquer outra instituição, classificadas nas seguintes modalidades: 

I – Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino; 

II – Grupo 2: Atividades vinculadas à investigação científica; 

III – Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão. 

Art. 6º. São consideradas atividades vinculadas ao ENSINO, no GRUPO 1, as seguintes:  



 
 
 
 

 

I – a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do curso em que está matriculado 

o aluno, desde que contribuam para o aprimoramento e atualização na área de formação do aluno; 

II – o exercício efetivo de monitoria na ESMAC, com formalização institucional e exigência de 

parecer final favorável do professor responsável; 

III – o efetivo exercício de estágio não-obrigatório em entidade pública ou privada, como processo 

de complementação da formação do aluno, e mediante comprovação fornecida pela instituição em 

que o interessado realizou o estágio. 

Art. 7º. É considerada atividade vinculada à INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, no GRUPO 2, o 

conjunto de ações sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, voltadas para a 

investigação de tema relevante para a formação profissional.  

Parágrafo Único. As atividades desenvolvidas em grupos de estudos e vinculadas a grupo de 

investigação científica cadastrado na Instituição, podem ser computadas como Atividades 

Complementares de INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA. 

Art. 8º. São consideradas atividades vinculadas à EXTENSÃO, no GRUPO 3, as desenvolvidas 

em cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, conferências, palestras, oficinas, 

semanas acadêmicas, gincanas culturais ou outras similares. 

 

CAPÍTULO IV – DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA 

Art. 9º. O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a carga 

horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.  

Art. 10. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou 

período letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, 

sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino do curso, que são prioritárias. 

Art. 11. As Atividades Complementares devem ser planejadas conjuntamente pela Coordenadoria 

de Curso, professores e alunos, semestre a semestre, e podem ser cumpridas, de acordo com os 

interesses dos alunos e suas vocações, dentro da própria Instituição, ou fora dela.   

Art. 12. Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as Atividades Complementares devem ser 

livremente escolhidas pelo aluno, observado o rol de possibilidades admitidas pela ESMAC. 

Parágrafo Único. Para se assegurar a sua diversidade, não será permitido o cômputo de mais de 

50% da carga horária exigida em única modalidade.  

 

CAPÍTULO V – DO ACOMPANHAMENTO 

Art. 13. A programação das Atividades Complementares estará sujeita a validação da 

Coordenadoria de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os objetivos do curso, 

expressos no Projeto Pedagógico. 



 
 
 
 

 

§1º. A validação das Atividades Complementares será requerida pelo aluno, instruindo o pedido 

com a comprovação de frequência, comparecimento ou participação nos eventos extracurriculares. 

§2º. Serão consideradas válidas, independente de justificação do aluno ou de exame de 

compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pela ESMAC, ou por ela referendadas. 

§3º. O processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades Complementares ficará 

registrado na Coordenadoria de Curso. 

§4º. No caso de validação de estágio não-obrigatório, deverá ser anexado o resultado da avaliação 

feita pelo Professor-Orientador. 

Art. 14. O acompanhamento das Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos será 

exercido por um professor vinculado ao corpo docente da ESMAC, indicado pela Coordenadoria 

de Curso e designado por ato do Diretor da Instituição, competindo-lhe: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento; 

II – cooperar com a Coordenadoria de Curso na elaboração do Programa de Atividades 

Complementares, dando-lhe ampla publicidade para os alunos; 

III – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos promovidos pela 

Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades Complementares; 

IV – apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos alunos, que 

objetivem aproveitamento de eventos externos como Atividades Complementares; 

V – apresentar à Coordenadoria de Curso, relatório semestral detalhando as Atividades 

Complementares desenvolvidas pelos alunos e validadas, acompanhado dos documentos 

comprovantes da sua realização, com a indicação das cargas horárias e da frequência registrada de 

cada um dos alunos. 

Art. 15. Compete à Coordenadoria de Curso a elaboração do Programa de Atividades 

Complementares, incluindo o elenco de atividades institucionais, devendo o mesmo ser publicado 

e distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo. 

Art. 16. Independentemente de participar de eventos que forem promovidos ou oferecidos pela 

ESMAC, compete ao aluno desenvolver esforços para buscar na comunidade externa e participar 

da realização de outros que sejam promovidos ou realizados por órgãos públicos ou privados e/ou 

instituições atuantes na comunidade, que por sua natureza possam vir a ser aproveitados com vistas 

à integralização de Atividades Complementares. 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas 

deste Regulamento, deverão ser dirimidas pela Coordenadoria de Curso, ouvido o Colegiado de 

Curso.  

Art. 18. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior.  



 
 
 
 

 

ANEXO J: REGULAMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

REGULAMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

As Práticas Pedagógicas são unidades curriculares ancoradas na metodologia da 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma 

metodologia de aprendizagem presente no currículo nos cursos de graduação da ESMAC, 

propiciando a articulação da teoria com a prática, ou ainda, a vivência da prática pedagógica, do 

cotidiano escolar e os campos de atuação e, também, da didática e planejamento na educação 

infantil e no ensino fundamental. 

Partimos do entendimento de que, durante o curso de graduação, o aluno deve ser 

estimulado a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto 

de competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação maior 

entre a realidade prática e a teoria aprendida em sala de aula. Como o conhecimento na vida 

cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é necessariamente global e multidimensional, 

precisamos encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração dos 

saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares. Para tal, faz-se 

necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolverá o corpo docente e discente 

em uma mudança no processo de tomada de decisão frente aos problemas que permeiam as 

disciplinas envolvidas. 

Nesse processo, alunos, tutores e professores atuam colaborativamente, pois são co-

construtores do conhecimento, em um movimento que enfoca a metacognição (aprender a pensar) 

e acentua os processos gerais, como a resolução de problemas comuns às disciplinas. Assim, 

trabalhando em pequenos grupos e coletivamente, os alunos poderão pesquisar e resolver 

problemas suficientemente complexos, relacionados à realidade do mundo em que vivem, como 

forma de provocar a aplicação e produção de conhecimentos sobre temas que não podem ser 

encerrados nos compartimentos das disciplinas existentes.  

Nessa perspectiva, os passos que caracterizam os processos acadêmicos envolverão grupos 

de alunos e os levarão a atuar da seguinte maneira:  

• discussão de um problema particular que constitua um desafio cognitivo e cuja solução 

demande pesquisa; 

 • utilização dos próprios conhecimentos e experiências dos alunos, que para isso contam 

com a orientação de professores e são incentivados a buscar, por si mesmos, os conhecimentos 

necessários para chegarem a uma resposta para o problema abordado; 

• levantamento de uma série de hipóteses que podem explicar e resolver o problema; 

• investigação das hipóteses apontadas;  

• indicações de possíveis respostas e soluções e, ao final do processo, preparação de uma 

apresentação profissional com resultados para a turma.  

 

Nesse contexto do currículo, a interdisciplinaridade, por meio da ABP, ajudará a trazer 

significado aos conteúdos e a construir pontes para todos os ambientes/espaços que corroborem a 

aventura de aprendizagem dos alunos.  

 

 

1. PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ALICERÇADAS 

NA ABP 

 



 
 
 
 

 

A ABP apresenta-se como uma proposta de prática interdisciplinar, das quais merecem 

destaque: 

1. DCNs e PPCs. O tema foco da Prática Pedagógica na ABP deve estar diretamente 

relacionado à formação de  competências descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, de modo a corroborar a formação profissional, humana e cidadã 

dos alunos e a ajudar na sua inserção político-social. 

2. Autonomia do Aprendiz. A Prática Pedagógica ancorada na ABP adota como princípio 

o papel ativo dos estudantes na construção do conhecimento, em que o processo de aquisição do 

saber é mais importante que o próprio saber. O professor e os tutores devem atuar, nesse contexto, 

como um facilitador da autonomia dos alunos. 

3. Trabalho em Equipe. Outro componente facilitador da autonomia e da auto-regulação 

da aprendizagem é o trabalho em equipe, sustentado pela aprendizagem a partir de interações 

significativas, através das quais os indivíduos co-constroem o seu conhecimento. Fundamentam-

se também os pressupostos da aprendizagem colaborativa: as interações são a chave para o 

desenvolvimento social, afetivo e, sobretudo, cognitivo. Trabalhando juntos, os alunos, os tutores 

e os professores não compartilham apenas ideias e informações, mas também estilos e estratégias 

de aprendizagem. 

4. Espaços de aprendizagem. A sala de aula e qualquer outro ambiente/espaço de 

aprendizagem, intra-muros (bibliotecas, laboratórios, auditórios, agência, espaços de convivência, 

etc.) ou extra-muros (cinema, teatro, museus, empresas, repartições públicas, portos, hospitais, 

etc.), devem estimular a experiência, a experimentação e a habilidade de problematizar dos alunos.  

 

 

2. NORMAS GERAIS 

 

2.1. Atribuições do Coordenador de Curso 

 

O Coordenador de Curso se responsabilizará pela:  

• Reuniões com os professores do curso, antes do início das aulas do módulo letivo, 

para planejar, coletivamente, a Prática Pedagógica alicerçada na ABP na sua totalidade, 

respeitando-se, porém, a especificidade de cada módulo; 

• Sistematização da proposta por módulo em forma de Edital Digital, elaborado em 

conjunto com os professores e tutores da Prática Pedagógica na ABP e encaminhado à 

Coordenação do EAD para ser publicado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

• Alocação, ao longo do módulo, de espaço nas reuniões com o corpo docente e 

tutores, com o objetivo de avaliar o andamento da Prática Pedagógica e definir novos 

encaminhamentos, quando necessário; 

• Interlocução contínua com os professores e tutores para monitorar o processo de 

desenvolvimento da Prática Pedagógica, de acordo com a metodologia da ABP; 

• Preparação de cartas de apresentação de alunos às instituições, no caso de trabalho 

de campo, quando necessário; 

• Suporte ao professor da Prática Pedagógica no levantamento de infraestrutura para 

a realização de protótipos, experiências, construção de peças/produtos/projetos; 

• Organização conjunta com os professores do módulo para apresentação dos 

trabalhos ao final do módulo; 

• Reuniões com os professores e tutores, no final do módulo letivo, para avaliar a 

ABP e identificar os aspectos que devem ser revistos no planejamento do semestre seguinte. 

 



 
 
 
 

 

 

2.2. Atribuições do professor da Prática Pedagógica na metodologia da ABP 

 

O professor da Prática Pedagógica na ABP será o articulador do desenvolvimento da 

mesma. Sua principal atribuição é planejar e acompanhar o andamento do trabalho pelos alunos e 

articular a contribuição dos demais tutores, de forma a garantir a construção da 

interdisciplinaridade.  

 

O professor da Prática Pedagógica ancorada na ABP se responsabilizará, antes do início 

das aulas, pela:  

• definição, em parceria com os professores e tutores do módulo, da proposta de 

desenvolvimento do tema/foco da disciplina, conforme o projeto pedagógico do curso; 

• envolvimento dos professores e tutores na delimitação do que deve ser pesquisado 

em cada disciplina do módulo (Questão); 

• sistematização das decisões do grupo de professores do módulo na forma de de 

comunicados no AVA. 

 

O professor da Prática Pedagógica será responsável, durante o módulo letivo, pela(o):  

• apresentação da proposta da ABP aos alunos e divulgação de comunicados no 

AVA; 

• organização/distribuição dos grupos; 

• alocação de tutores de aprendizagem nos respectivos grupos; 

• distribuição dos sub-temas por grupo, se for o caso; 

• descrição das tarefas a serem executadas pelos alunos e distribuição do cronograma 

de atividades; 

• interlocução contínua com os professores e tutores do módulo para garantir a 

participação de diversos conteúdos de forma interdisciplinar; 

• avaliação contínua junto aos Coordenadores de Curso do processo de 

desenvolvimento da ABP. 

 

 

2.3. Atribuições dos tutores de aprendizagem do Módulo 

 

Os tutores de aprendizagem do módulo contemplado com a Prática Pedagógica e a ABP 

serão responsáveis por orientar os grupos já formados, de modo a aguçar a sua percepção quanto 

à natureza e relevância da questão a ser investigada. Isso significa, pois, construir com os grupos 

o tema e a sua articulação com as disciplinas, contribuindo para o diálogo interdisciplinar. Cada 

tutor indicará material bibliográfico complementar para análise do material empírico. 

O tutor de aprendizagem da Prática Pedagógica na ABP não trabalhará o conteúdo 

específico das disciplinas do módulo, mas, sim, a articulação desses conteúdos no trabalho escrito 

e na apresentação. Ele promoverá interações virtuais ou presenciais nos Polos, quando necessário, 

com os membros de cada grupo para: 

• garantir a implementação da proposta; 

• propor uma metodologia de trabalho para o grupo; 

• acompanhar a realização das etapas previstas na ABP; 

• indicar material bibliográfico complementar para análise da problemática; 

• orientar a coleta de dados, se for o caso; 

• acompanhar a elaboração dos trabalhos escrito e a apresentação; 

• colaborar na resolução dos obstáculos encontrados pelos grupos; 



 
 
 
 

 

• levantar a infraestrutura, quando necessário, para realização de protótipos, 

experiências, construção de artefatos do saber/peças/produtos/projetos; 

• avaliar o processo de desenvolvimento (etapas do processo) e o artefato do saber / 

produto gerado. 

 

 

2.4. Atribuições dos alunos 

 

Os alunos se responsabilizarão por:  

• Formar grupos de acordo com as normas da Prática Pedagógica, ancoradas na 

metodologia da ABP, estabelecidas e comunicadas via AVA; 

• Desenvolver o trabalho de acordo com as etapas de planejamento descritas no 

cronograma e seguir as orientações dos professores e tutores; 

• Desenvolver um artefato do saber / produto adequado à sua área de conhecimento; 

• Elaborar o trabalho escrito e preparar a apresentação da Prática Pedagógica conforme 

definido no projeto para o Módulo. 

 

 

2.5. Planejamento Prévio 

 

Procurando falicitar a compreensão do escopo da Prática Pedagógica, os professores e 

tutores envolvidos no planejamento deverão definir alguns elementos facilitadores previstos na 

Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), contemplando: 

1. Tema(âncora): Contextualização do tema. 
2. Problema (questão motriz): descrição do problema. 

3. Tarefas: definir as tarefas que serão cumpridas pelos estudantes. 

4. Cronograma: de acordo com as tarefas estabelecidas, desenvolver um mapa com 

a sequência desejada, com marcos de referência e a data de entrega. 

5. Recursos: propor recursos que os estudantes precisarão utilizar no 

desenvolvimento do projeto. 

6. Produto (artefatos): estabelecer os produtos/relatórios que serão desenvolvidos 

com o projeto e a forma de apresentação. 

7. Competências: descrever as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 

profissionais a serem alcançadas ao final do projeto. 

8. Avaliação: estabeleça os critérios de avaliação. 

 

 

2.6. Formação dos grupos 

 

As normas para a constituição dos grupos são: 

• a Prática Pedagógica com a ABP será desenvolvida obrigatoriamente em grupo de no 

mínimo 3 e no máximo 5 alunos participantes; 

• os grupos poderão ser formados por livre escolha dos alunos, conforme cronograma 

estabelecido no comunicado da Prática Pedagógica e registrados no AVA; 

• o professor e os tutores da Prática Pedagógica auxiliaram no processo de constituição 

dos grupos para garantir que todos os alunos sejam alocados, inclusive, após o vencimento do 

prazo inicial para livre escolha entre os alunos, os demais alunos poderão ser agrupados 

aleatoriamente na constituição dos grupos e comunicados via AVA; 



 
 
 
 

 

• cada grupo terá um tutor de aprendizagem que acompanhará todo o desenvolvimento 

da Prática Pedagógica, o mesmo será alocado aleatoriamente e comunicado via AVA. 

 

 

2.7. Operacionalização  

Etapa 1 – Planejamento  

 

A etapa de planejamento da Prática Pedagógica será sempre realizada na primeira semana 

do módulo letivo. Consistirá nas explicações iniciais sobre o tema proposto para o Módulo, as 

normas gerais, as competências a serem desenvolvidas, propor a formatação dos trabalhos e as 

regras para a composição dos grupos, as modalidades de orientações pelos professores e tutores 

de aprendizagem e o cronograma. Esta fase finaliza com a constituição dos grupos e a alocação 

dos tutores de aprendizagem. 

 

 

Etapa 2 - Desenvolvimento da Prática Pedagógica com a ABP 

 

Cada trabalho, dependendo de sua natureza e das peculiaridades de cada curso, poderá 

subdividir o desenvolvimento em diferentes formatos, de acordo com os objetivos e as 

metodologias traçadas. A partir da coleta de dados, os grupos deverão começar a relatá-los por 

escrito, sintetizando-os e trazendo as referências teóricas e documentais para dialogar com os 

dados primários ou secundários. 

Os grupos de alunos se formam, fazem leituras e fichamentos dos textos indicados pelo 

docente ou pelos tutores de aprendizagem do Módulo, constroem instrumentos de pesquisa, 

realizam trabalhos de campo, reuniões, elaboram o trabalho escrito e o formato das apresentações. 

Ao longo do processo de desenvolvimento da Prática Pedagógica na ABP os grupos serão 

avaliados processualmente conforme o cumprimento das etapas previstas junto ao tutor de 

aprendizagem. 

Os espaços para o desenvolvimento da Prática Pedagógica poderão ser intra-muros (Sede, 

Polos, bibliotecas, laboratórios, auditórios, agência, espaços de convivência, etc.) ou extra-muros 

(cinema, teatro, museus, empresas, repartições públicas, portos, hospitais,etc.). 

 

Em síntese, as Fases do Projeto são: 

1. Diagnóstico. Identificar problemas na realidade científica e cotidiana conforme o tema 

definido para o módulo. 

2. Hipóteses. Levantar uma série de hipóteses que podem explicar e resolver o problema. 

3. Investigação. Investigar as principais hipóteses apontadas e propor possíveis respostas 

e/ou soluções. 

4. Relatório. No final do processo, preparar um relatório contendo reflexões teóricas e 

análises sobre o problema estudado e socializando os resultados do projeto desenvolvido 

com o coletivo da turma. 

 

 

Etapa 3 – Processo Avaliativo 

 

O processo avaliativo da Prática Pedagógica envolverá as seguintes etapas: 

1 – Avaliação Processual (Avaliação Formativa): O aluno será avaliado individualmente 

e também a participação do grupo durante o processo de formação e desenvolvimento do trabalho. 

2 – Trabalho Escrito: O desenvolvimento da Prática Pedagógica na metodologia da ABP 

produzirá um trabalho escrito final que será avaliado pelos professores e tutores de aprendizagem. 



 
 
 
 

 

3 – Apresentação: Cada grupo fará uma apresentação presencial, conforme previsto no 

comunicado da Prática Pedagógica do módulo, podendo contar com a utilização de recursos de 

natureza variada. 

 

 

2.8. Produto Final  

 

A experiência do desenvolvimento da Prática Pedagógica deverá gerar um documento final 

escrito, que poderá assumir vários formatos, adequando-se às necessidades e especificidades das 

diversas áreas do conhecimento, respeitado as regras divulgadas em Comunicado do Módulo do 

Curso – Produto Final.  

Dentre as modalidades sugeridas, temos: 
• Artigo; 

• Painéis; 

• Projetos de extensão; 

• Desenvolvimento de produtos ou protótipos; 

• Portfólio; 

• Manual; 

• Cartilhas Educativas para a Sociedade; 

Elaboração de site na Internet; 

• Produção de vídeo ou animação; 

• Reportagem (impressa, em vídeo, fotográfica, sonora); 

• Projeto de empreendedorismo; 

• Estudo de caso. 

 

 

2.9. Avaliação 

 

O processo de avaliação da Prática Pedagógica será feito especificamente no componente 

curricular Prática Pedagógica previsto no Módulo. O trabalho receberá uma nota de 0,0 a 10,0, a 

partir dos seguintes pesos em cada fase: 

5. Diagnóstico = 10% da nota do Módulo (Semanas 1 e 2). 

6. Hipóteses = 15% da nota do Módulo (Semanas 3 e 4). 

7. Investigação = 20% da nota do Módulo (Semanas 5 a 7). 

8. Relatório e Apresentação = 55% da nota do Módulo (Semanas 8 a 9). A entrega do 

relatório ocorrerá no AVA e a apresentação Presencial. 

 
Avaliação Processual VALOR PESO 

1. Diagnóstico 10,0 

10,0% 

1.1. Identificação dos problemas e pertinência em relação ao 

tema proposto para o Módulo 
6,0 

1.2. Participação do grupo e individual nas orientações 2,0 

1.3. Participação individual (avaliação pelo grupo) 2,0 

2. Hipóteses 10,0 

15,0% 

2.1. Apresentação da proposta: contextualização do problema 

e da empresa ou local pesquisado 
3,0 

2.2. Apresentação da proposta: objetivos e hipóteses que 

podem explicar e resolver o problema (contextualização e 

fundamentação teórica inicial) 

3,0 

2.3. Participação do grupo e individual nas orientações 2,0 

2.4. Participação individual (avaliação pelo grupo) 2,0 

3. Investigação 10,0 
15,0% 

3.1. Desenvolvimento do trabalho prático 3,0 



 
 
 
 

 

3.2. Desenvolver as soluções apresentadas nas Hipóteses 3,0 

3.3. Participação do grupo e individual nas orientações 2,0 

3.4. Participação individual (avaliação pelo grupo) 2,0 

4. Relatório 10,0 

60,0% 

4.1. Nível de profundidade e/ou criatividade 2,0 

4.2. Considerações finais (recomendações e conclusões) 1,0 

4.3. Habilidade de comunicação do grupo: organização do 

conteúdo 
3,0 

4.4. Habilidade de comunicação do grupo: contextualização 

do tema e soluções apresentadas 
2,0 

4.5. Participação individual (avaliação pelo grupo) 2,0 

Total  10,0 10,0 

 

 

2.10. Carga horária e frequência 

 

A carga horária da Prática Pedagógica em um módulo corresponderá a 120h. e 140h., sendo 

realizadas durante as 16 semanas letivas do módulo. 

 

São obrigatórios o cumprimento das atividades acadêmicas presenciais e aquelas previstas 

para ocorrerem na modalidade a distância, desenvolvidos em lugares e/ou tempos diversos que 

utilizem de meios e tecnologias de informação e comunicação, na qual ocorre a mediação nos 

processos de ensino e aprendizagem com auxílio didático-pedagógico de professores ou tutores, 

conforme previsão no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação EaD. 

As atividades acadêmicas na modalidade a distância estarão disponibilizadas através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sob responsabilidade e organização do EAD ESMAC. 

As atividades acadêmicas presenciais na Prática Pedagógica - ABP estão concentradas na 

última semana-letiva do módulo, conforme representado no Calendário Acadêmico Letivo dos 

cursos ofertados na modalidade Educação a Distância (EaD) e em Comunicados encaminhados 

para os mesmos com o cronograma das atividades do Módulo. 


