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IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

CURSO DE SEGUNDA LICENCIATURA EM
PEDAGOGIA  MODALIDADE PRESENCIAL

Título acadêmico Pedagogo
Área do Conhecimen-
to

Educação

Modalidade do Curso Presencial
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1. CONTEXTO GERAL

1.1 Apresentação 

A  opção  do  Instituto  Federal  Goiano  -
Campus Avançado Ipameri pelo Curso de Segunda
Licenciatura  em  Pedagogia  foi  influenciada,  so-
bretudo, pelas demandas sociais locais, com ênfase
na garantia  da qualidade do ensino,  necessária  à
região, e também na lei de criação dos Institutos
Federais (Lei nº 11.892/2008) ao assumir o com-
promisso,  de  garantir  20%  (vinte  por  cento)  de
suas  matrículas  em  cursos  de  licenciaturas,  que
poderão, inclusive, destinar-se à própria educação
profissional e tecnológica. 

Considerando o compromisso do Instituto
Federal Goiano – Campus Avançado Ipameri, em
atender às demandas sociais locais, evidencia-se a
significativa necessidade em ofertar o Curso de Se-
gunda  Licenciatura  em  Pedagogia  em  Ipameri,
uma vez que o município e região não dispõe desta
modalidade  de  licenciatura.  O  município,  atual-
mente possui a oferta de cursos de licenciaturas so-
mente à distância e privada. 

Portanto, a possibilidade de oferta pública
e presencial desta modalidade de curso pelo Cam-
pus  Avançado  Ipameri  permite  um programa  de
formação de professores em regime intensivo, com
aulas concentradas, atendendo assim à necessidade
de formação de professores em exercício na educa-
ção básica pública que, embora já licenciados, atu-
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em em área ou disciplina distinta daquela de sua
formação inicial. 

Assim, esta proposta curricular propõe de-
finir  as  diretrizes  pedagógicas  para  o  respectivo
curso, destinado a alunos portadores de diplomas
de cursos de graduação em licenciatura, indepen-
dentemente da área de formação.

A  elaboração  deste  projeto  de  curso
fundamentou-se  nas  bases  legais  explicitadas  na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB  (Lei  nº  9.394/96),  atualizada  pela  Lei  nº
11.741/2008;  na de Lei  de criação dos Institutos
Federais (Lei nº 11.892/2008), nas resoluções que
normatizam  os  Cursos  de  Licenciatura  e  no
Regulamento  dos  Cursos  de  Graduação  do  IF
Goiano.

Este  projeto  foi  construído  coletivamente
pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), que tem
o papel  de acompanhar a consolidação do curso,
bem como adequá-lo às diretrizes da instituição. 

O Curso  visa,  também,  contribuir  com o
papel  do  Campus  Avançado  Ipameri  enquanto
protagonista  e  estimulador  do  desenvolvimento
local  e  regional,  consciente  de  sua
responsabilidade  como  agente  transformador  da
realidade.

1.2 Histórico

1.2.1 Histórico do Instituto Fede-
ral Goiano

O Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Goiano, criado em 29 de dezembro de
2008,  pela  Lei  n.  11.892 de  29 de  dezembro de
2008, é fruto do rearranjo e da expansão da Rede
Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica
iniciados em abril de 2005, juntamente com outros
37 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tec-
nologia. O IF Goiano é uma Instituição de Educa-
ção Superior, Básica e Profissional, pluricurricular
e multicampi, especializada na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalida-
des de ensino, com base na conjugação de conheci-
mentos técnicos e tecnológicos com as suas práti-
cas pedagógicas.

Resultado da  junção dos  antigos  Centros
Federais de Educação Tecnológica (Cefet) de Rio
Verde  e  Urutaí  (juntamente  com  sua  respectiva
Unidade de Ensino Descentralizada de Morrinhos)
e  da  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Ceres
(EAFCE), ambos provenientes das antigas Escolas
Agrotécnicas Federais. O IF Goiano é uma autar-
quia Federal detentora de autonomia administrati-
va,  patrimonial,  financeira,  didático-pedagógica e
disciplinar, equiparado às Universidades Federais. 

No  seu  processo  instituinte  estavam pre-
sentes na composição de sua estrutura organizaci-
onal: uma Reitoria localizada em Goiânia, o Centro
Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde, o
Centro Federal de Educação Tecnológica de Uru-
taí, a Escola Agrotécnica Federal de Ceres e a Uni-
dade de Ensino Descentralizada de Morrinhos que,
por força da Lei,  passaram de forma automática,
independentemente  de  qualquer  formalidade,  à
condição de Campus da nova instituição, passando
a  denominar-se  respectivamente:  Campus  Ceres,
Campus  Morrinhos,  Campus  Rio  Verde,  Campus
Urutaí  e  o  Campus  Iporá,  criado  em 2010.  Res-
salta-se que foram criados, ainda, mais 07 campi:
Campus  Posse,  Campus  Campos  Belos,  Campus
Trindade, Campus Avançado Hidrolândia, Campus
Avançado Cristalina, Campus Avançado Ipameri e
Campus Avançado Catalão, totalizando 12 (doze),
como estrutura atual do IF Goiano.

1.2.2  Histórico do  Campus
Avançado Ipameri

A  implantação  do  Campus  Avançado
Ipameri  ocorreu  em  2014,  quando  o  Instituto
Federal Goiano – IF Goiano recebeu as instalações
do  Campus  IV,  ora  desativado,  da  Pontifícia
Universidade  Católica  de  Goiás  (PUC  Goiás),
perfazendo uma área  de 29,04  hectares,  ou  seja,
6.00 alqueires, localizada às margens da Rodovia
Lídio de Faria, no município de Ipameri. 

As  instalações  doadas  compreendem
salas de aula, prédio administrativo e pedagógico,
biblioteca,  áreas  de esporte  e  lazer,  cantina  e

9



CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Licenciatura

auditório,  sendo,  portanto,  uma  estrutura  viável
para a implantação de diversos cursos. 

Posteriormente, foi doado pela Prefeitura
Municipal de Ipameri, por meio da Lei Municipal
n°.  2.987/2014,  de  24/10/2014,  um  imóvel,
totalizando,  aproximadamente,  04  alqueires.
Assim,  o  Campus  Avançado  Ipameri  possui,
aproximadamente, uma área de 10 alqueires.

O Campus Avançado Ipameri foi criado
com  o  objetivo  de  ampliar  a  oferta  de  cursos
técnicos  na  região,  conforme  Portaria  nº  505 de
10/06/2014,  do  Ministro  da  Educação,  publicada
no Diário Oficial da União em 11/06/2014. 

Do  início  do  seu  funcionamento  até
janeiro  de  2016,  o  Campus  Avançado  Ipameri
esteve  ligado,  pedagogicamente  e
administrativamente,  ao  Campus  Urutaí,  estando,
atualmente, vinculado diretamente à Reitoria do IF
Goiano,  assim  como  os  demais  Campus
Avançados. 

Como  proposta  de  educação  profissional,
são  ofertados,  desde  2014,  neste  Campus
Avançado, os Cursos Técnicos em: Administração
(modalidade concomitante/subsequente), Redes de
Computadores  (modalidade  concomitante)  e  os
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em
Comércio  e  em  Redes  de  Computadores,
considerando  o  estudo  de  demanda  realizado  no
município  e  em sua  área  de  abrangência.  Além
destes cursos, em 2017, iniciou o Curso Superior
de Tecnologia em Gestão Comercial, antedendo a
uma  demanda  regional,  sobretudo,  do  município
que não possuía Cursos Superiores presenciais no
turno noturno.

Com o objetivo de construir  este  projeto,
foram  realizadas  discussões  com  o  grupo  de
profissionais,  pertencentes  ao  Campus  Avançado
Ipameri.  A gestão  do  Campus,  também,  realizou
reuniões  com a Prefeitura  Municipal  de  Ipameri,
que  apresentou  significativa  necessidade  do
município  em  cursos  desta  modalidade  para
atender profissionais que precisam desta formação.

Para  definir  as  prioridades  e  desenhar  o
perfil  de  atuação  dos  egressos  do  Curso,
considerou-se  os  anseios  da  demanda  local  e
perspectiva em contribuir  com uma formação de
qualidade e com possibilidades de permanecerem
em busca do conhecimento. 

1.3 Justificativa da implantação
do Curso

A análise das informações relativas sobre
a  significativa  demanda  de  formação  inicial  de
professores  para  a  educação  básica  em  nível
superior,  em  pedagogia,  como  segunda
licenciatura, justifica a oferta do Curso de Segunda
Licenciatura em Pedagogia no Campus Avançado
Ipameri.

Quanto à localização e inserção regional,
segundo  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística  (IBGE),  o  município  de  Ipameri  está
inserido  na  região  sudeste  do  Estado  de  Goiás,
situado a 193 km da capital do Estado e 250 km do
Distrito Federal.  O município alcançou em  2015,
26.373 habitantes (população estimada,  conforme
IBGE).  Possui  uma  área  territorial  de  4.368,688
km², que corresponde a 1,32% do território goiano.
Juntamente,  com outros dez municípios (Catalão,
Campo Alegre de Goiás, Ouvidor, Três Ranchos,
Davinópolis,  Goiandira,  Cumari,  Nova  Aurora,
Anhanguera  e  Corumbaíba),  constitui  a
microrregião de Catalão, perfazendo uma área total
de  15.206,842  km².  Sua  localização  pode  ser
considerada privilegiada, pois além de ser rota para
o fluxo de riquezas da região, tem potencial para
servir  como  polo  fomentador  da  educação  e
qualificação  dos  diversos  municípios  adjacentes,
dada sua fácil acessibilidade. 

Uma  análise  do  Índice  de
Desenvolvimento  Humano  dos  Municípios  que
compõem a microrregião de Catalão na Educação
(IDH-M Educação) reforça a importância da oferta
de um curso com o perfil ora proposto. Tomando
por  base  o  ano de  2010,  conforme  o  Gráfico  1,
percebe-se  que  dos  onze  municípios  analisados,
quatro  (incluindo  Ipameri)  apresentam  índices,
significativamente, inferiores aos índices estadual e
nacional, reforçando a necessidade da melhoria da
educação  nestas  localidades  o  que,
indubitavelmente,  passa  pelo  aprimoramento  da
formação acadêmico-profissional dos docentes.
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 Gráfico 1

Fonte:  adaptado  de  Instituto  Mauro  Borges  de
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB)

O  próprio  índice  de  desenvolvimento
humano (IDH) do município de Ipameri, também
oferecido pelo Instituto Mauro Borges - 2010, foi
de 0,701, inferior ao da região em que está inserido
(0,730)  e,  igualmente,  inferior  ao  do  Estado  de
Goiás (0,735), o que também reforça a necessidade
de melhorias  em algumas  áreas,  dentre  as  quais,
destaca-se a Educação. 

Quanto  ao  campo  de  trabalho  para  o
profissional  docente,  também  percebe-se  a
relevância  da  oferta  do  curso  em  questão,  haja
vista  que,  conforme  cruzamento  de  dados
oferecidos  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e
Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP),
nota-se que já existiam, em 2014, 122 instituições
de  ensino,  públicas  e  privadas,  dedicadas  à
Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e
Educação de Jovens e Adultos, segmentos para os
quais  o  Curso  de  Segunda  Licenciatura  em
Pedagogia preparará profissionais docentes.

Assim, diante do cenário ora apresentado, a
demanda  por  profissionais  licenciados  em
pedagogia,  justifica-se  pela  demanda  apresentada
tanto pelo município como pela microrregião, nos
parâmetros das legislações vigentes, com potencial
para proporcionar ao professor  licenciado, atuante
ou não na educação básica, uma oportunidade de
habilitação  para  o  exercício  da  docência  na
Educação  Infantil  e  nos  anos  iniciais  do  Ensino
Fundamental,  nos  cursos  de  Ensino  Médio,  na
modalidade  Normal,  e  em  cursos  de  Educação
Profissional na área de serviços de apoio escolar,
bem  como  em  outras  áreas  nas  quais  sejam
previstos. 

Por  meio  de  um  desenho  curricular
voltado às  necessidades  acadêmicas,  assim como
aos  demais  componentes  de  formação
complementar, este curso está em consonância com
os  requisitos  necessários  para  a  formação  de
licenciados  em  pedagogia,  capazes  de  trabalhar
com um repertório de competência e habilidades,
composto  por  pluralidade  de  conhecimentos
teóricos  e práticos,  fundamentados em princípios
de  interdisciplinaridade,  contextualização,
democratização,  pertinência  e  relevância  social,
ética e sensibilidade afetiva e estética. 

Assim,  é  imprescindível  que  a  região
disponha  de  instituições  que  ofereçam cursos  de
qualidade  capazes  de  atender  às  necessidades
educacionais,  assim  como  às  demandas  da
sociedade,  em  geral.  É  justamente  nessa
perspectiva  que  se  inserem  as  atividades  do  IF
Goiano  Campus  Avançado  Ipameri  e,  mais
especificamente, no que tange à oferta do curso ora
proposto.

1.3.1  A  inserção  do  Curso  no
município de Ipameri

A decisão de oferta tomada pelo Campus
levou em consideração a demanda apresentada, seu
quadro  de  servidores  e  infraestrutura  disponível.
Assim,  além  de  satisfazer  aos  anseios  da
população,  a  oferta  do  Curso  de  Segunda
Licenciatura  em  Pedagogia  consiste  no
atendimento tanto de uma demanda relacionada à
própria  configuração  do  município  de  Ipameri  e
sua região, como em aspectos internos inerentes ao
próprio Campus.

É necessário enfatizar também, como já
apontado  na  seção  referente  à  justificativa,  que,
devido  às  suas  características  educacionais,  o
oferecimento  deste  curso  é  de  suma  importância
para a município de Ipameri. Tal relevância pode
ser estendida à microrregião em que a cidade está
incluída.

1.4 Área de Conhecimento

  Educação

11



CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Licenciatura

1.5 Nível 

Superior

1.6 Modalidade

Licenciatura

1.7 Carga Horária Total

O Curso de Segunda Licenciatura em Pe-
dagogia possui carga horária total de 1.260 (mil,
duzentas  e  sessenta)  horas,  distribuídas  em 04
semestres, sendo 1.200 (mil e duzentas) horas/re-
lógio para o estudo das disciplinas do curso, 30
(trinta) horas para Atividades Complementares e
30 (trinta) horas para o Trabalho de Curso (TC).
A carga horária semestral será ministrada em até
20 semanas letivas.

1.8 Duração Prevista

A duração do curso será de 04 semestres
(02 anos).  A hora/aula equivale a 60 minutos.  O
ano letivo é de 200 dias, sendo 100 dias no primei-
ro semestre e 100 dias no segundo semestre. Cada
semestre é composto por 20 semanas. 

1.9  Tempo  Integralização  do
Curso

O tempo normal  para conclusão é de 02
anos. Já o tempo máximo para sua integralização
será, conforme a equação especificada no Regula-
mento  dos  Cursos  de  Graduação  do  IF  Goiano:
(tempo previsto de curso em anos x 2) – 1. Assim,
para  o Curso de Segunda Licenciatura  em Peda-
gogia, o tempo máximo de integralização será de
03 anos. 

1.10 Habilitação

Ao concluir o curso, com todas as exigên-
cias previstas neste Projeto, o aluno receberá a ha-
bitação de “Licenciado em Pedagogia”.

1.11 Periodicidade da Oferta

A oferta do curso é anual, considerando as
condições  (infraestrutura  e  corpo  docente)  do
Campus Avançado Ipameri, local de funcionamen-
to do Curso.

1.12 Turno

A oferta ocorre, preferencialmente, em en-
contros concentrados, nos turnos vespertino e no-
turno, inclusive aos sábados.

1.13 Número de vagas ofertadas
por Curso

São ofertadas até 40 vagas por turma.

1.14 Períodos

O Curso é oferecido em forma de discipli-
nas semestrais.

2. Requisitos de Acesso ao
Curso

O  acesso  ao  curso  de  Segunda
Licenciatura  em  Pedagogia  ocorre  mediante
processo  seletivo,  pautado  nos  princípios
institucionais, de acordo com a legislação vigente e
presente  em edital  próprio,  sendo  realizada  uma
nova  entrada  anualmente,  conforme
disponibilidade  (infraestrutura  e  docentes)
institucional.

Em atendimento  a Lei n.º 12.711, de 29
de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e nas instituições federais de
ensino  técnico  de  nível  médio  e  ao  Decreto  n.º
7.824, de 11 de outubro de 2012, que regulamenta
a  citada  lei,  o IF  Goiano,  do  total  de  vagas
ofertadas, reserva vagas às ações afirmativas e de
inclusão social  pelo sistema de cotas.  O referido
decreto  determina  que  os  editais  dos  concursos
seletivos  das  instituições  federais  de  educação
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indicarão,  de  forma  discriminada,  por  curso  e
turno,  o  número  de  vagas  reservadas.  Para
concorrer  a  estas  vagas,  o  candidato  deverá,  no
momento  da  inscrição,  optar  por  uma  destas
modalidades, de acordo com seu perfil. 

O  ingresso  dar-se-á,  ainda,  por
transferência, reingresso, aproveitamento de curso,
conforme previsto no Regulamento dos Cursos de
Graduação do Instituto Federal Goiano.

Outra  forma  de  acesso  ao  Curso  de
Segunda  Licenciatura  em  Pedagogia  ocorre  por
meio  de  transferência  externa/interna  com
regulamentação específica, sendo que a aceitação
de  transferências  de  alunos  de  instituições  de
ensino superior estará condicionada à afinidade de
área,  disponibilidade  de  vagas  e  análise  de
compatibilidade  curricular  (mínimo  de  75%  da
matriz curricular).

3. Local de Funcionamento

Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia Goiano – Campus Avançado Ipameri.
Av. Vereador José Benevenuto Filho e início/conti-
nuação da GO 307 (Rodovia Lídio de Faria).

4. Organização Curricular 

4.1 Objetivo Geral

O Curso de Segunda Licenciatura em Pe-
dagogia tem como objetivo geral proporcionar uma
formação consistente e  contextualizada,  a fim de
potencializar a atuação de professores em compo-
nentes curriculares distintos de sua formação inici-
al e que exigem uma segunda licenciatura.

4.2  Objetivos Específicos

Considerando  as  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  para  a  formação  inicial  em  nível
superior  (cursos  de  licenciatura,  cursos  de
formação pedagógica para graduados e cursos de
segunda  licenciatura)  e  para  a  formação
continuada,  o  curso  apresenta  como  objetivos
específicos: 

• Aplicar os conhecimentos técnicos neces-
sários à execução satisfatória de atividades
de docência, gestão e pesquisa; 

• Trabalhar em equipes multidisciplinares de
forma  democrática  e  ética,  contribuindo
para  a  construção  e  difusão  do  conheci-
mento organizacional e científico; 

• Conhecer  o  arcabouço  teórico-metodoló-
gico, visando os conhecimentos científico
e a prática docente;

• Assegurar conhecimentos que possibilitem
ao  futuro  docente  trabalhar  os  saberes
escolares  de  forma  interdisciplinar  e
adequada  às  diferentes  fases  do
desenvolvimento humano; 

• Assegurar  ao  futuro  docente,  o
entendimento da escola  como um espaço
de  cruzamento  de  culturas  e  saberes,
estimulando  a  consciência  acerca  da
diversidade, alteridade e das diferenças de
natureza  étnico-racial,  de  gênero,  faixas
geracionais,  classes  sociais,  religiões,
necessidades especiais (físicas, cognitivas,
emocionais  e  afetivas),  escolhas  sexuais,
entre outras; 

• Proporcionar noções de gestão educacional
como  subsídio  para  a  atuação  docente,
habilitando  para  o  planejamento,
acompanhamento e avaliação de projetos e
programas  educacionais,  em  ambientes
escolares e não-escolares;

• Promover  uma  perspectiva  crítico-
investigativa e problematizadora frente aos
fenômenos  educativos,  estimulando  a
participação  em  eventos  científicos,
atividades de pesquisa e extensão. 

• Estimular espírito crítico e analítico, que o
possibilite  a  identificar  fontes  de
mudanças,  problemas  potenciais  e
alternativas viáveis, adequadas à realidade
social.

4.3 Perfil Profissional

Conforme artigo 8º das Diretrizes
Curriculares  Nacionais  para  a  formação
inicial  em  nível  superior  (cursos  de
licenciatura, cursos de formação pedagógica
para  graduados  e  cursos  de  segunda
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licenciatura)  e  para  a  formação continuada
(Resolução  nº  2,  de  01/07/2015),  o(a)
egresso(a) deverá estar apto a: 
I  -  atuar  com  ética  e  compromisso  com
vistas à construção de uma sociedade justa,
equânime, igualitária; 
II -  atuar na docência dos anos iniciais  do
Ensino  Fundamental  contribuindo  para
promover  as  aprendizagens  de  crianças,
jovens e pessoas adultas (EJA);
III  -  garantir  aos  educandos  os  saberes
atinentes à Educação Infantil e anos iniciais
do  Ensino  Fundamental,  de  forma
interdisciplinar  e  adequada  às  diferentes
fases do desenvolvimento humano;
IV - Atuar em espaços educativos escolares
e  não  escolares,  na  promoção  da
aprendizagem  de  educandos  em  diversos
níveis e modalidades do processo educativo;
V - compreender o seu papel  na formação
dos estudantes da educação básica a partir de
concepção  ampla  e  contextualizada  de
ensino  e  processos  de  aprendizagem  e
desenvolvimento  destes,  incluindo  aqueles
que  não  tiveram  oportunidade  de
escolarização na idade própria; 
VI - trabalhar na promoção da aprendizagem
e  do  desenvolvimento  de  sujeitos  em
diferentes fases do desenvolvimento humano
nas  etapas  e  modalidades  de  educação
básica; 
VII  -  dominar  os  conteúdos  específicos  e
pedagógicos  e  as  abordagens  teórico-
metodológicas  do  seu  ensino,  de  forma
interdisciplinar  e  adequada  às  diferentes
fases do desenvolvimento humano; 
VIII - relacionar a linguagem dos meios de
comunicação  à  educação,  nos  processos
didático-pedagógicos,  demonstrando
domínio  das  tecnologias  de  informação  e
comunicação  para  o  desenvolvimento  da
aprendizagem; 
IX  -  promover  e  facilitar  relações  de
cooperação  entre  a  instituição  educativa,  a
família e a comunidade; 
X  -  identificar  questões  e  problemas
socioculturais  e  educacionais,  com postura
investigativa,  integrativa  e  propositiva  em
face  de  realidades  complexas,  a  fim  de
contribuir  para  a  superação  de  exclusões
sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais,

religiosas,  políticas,  de  gênero,  sexuais  e
outras; 
XI - demonstrar consciência da diversidade,
respeitando  as  diferenças  de  natureza
ambiental-ecológica,  étnico-racial,  de
gêneros,  de  faixas  geracionais,  de  classes
sociais, religiosas, de necessidades especiais,
de diversidade sexual, entre outras; 
XII  -  atuar  na  gestão  e  organização  das
instituições de educação básica, planejando,
executando,  acompanhando  e  avaliando
políticas, projetos e programas educacionais;
XIII - participar da gestão das instituições de
educação  básica,  contribuindo  para  a
elaboração,  implementação,  coordenação,
acompanhamento  e  avaliação  do  projeto
pedagógico; 
XIV - realizar pesquisas que proporcionem
conhecimento  sobre  os  estudantes  e  sua
realidade  sociocultural,  sobre  processos  de
ensinar e de aprender, em diferentes meios
ambiental-ecológicos,  sobre  propostas
curriculares e sobre organização do trabalho
educativo  e  práticas  pedagógicas,  entre
outros; 
XV  -  utilizar  instrumentos  de  pesquisa
adequados  para  a  construção  de
conhecimentos  pedagógicos  e  científicos,
objetivando  a  reflexão  sobre  a  própria
prática e a discussão e disseminação desses
conhecimentos; 
XVI - estudar e compreender criticamente as
Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  além de
outras  determinações  legais,  como
componentes  de  formação  fundamentais
para o exercício do magistério.

Além disto, a ampliação do perfil
do egresso poderá ocorrer, conforme novas
demandas do mundo do trabalho.
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4.4 Legislação que regulamenta a
profissão 

Quadro  1:  Referências  de  legislação  para  a
construção do PPC 
Lei nº 9.394, de 20/12/1996
Parecer CNE nº 776, de 03/12/1997
Lei nº 9.795, de 27/04/1999
Parecer CNE/CP nº 9/2001
Decreto n° 4.281, de 25/06/2002
Resolução CNE/CP nº 2, de 18/02/2002
Lei nº 10.436, de 24/04/2002
Lei nº 10.639 de 09/01/2003
Lei nº 10.861, de 14/04/2004
Decreto nº 5.296, de 02/12/2004
Parecer CNE/CP nº 3, de 10/03/2004
Resolução CNE/CP nº 1, de 17/06/2004.
Parecer CNE/CP nº 28/2005
Decreto nº 5.626, de 22/12/2005
Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006
Resolução CNE/CES nº 3, de 02/07/2007
Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007
Lei nº 11.645, de 10/03/2008
Portaria nº 4, de 05/08/2008
Lei nº 11.788/2008, de 25/09/2008 
Resolução nº 4, de 02/10/2009
Resolução  CONAES  nº  01,  de  17/06/2010  da
Comissão  Nacional  de  Avaliação  da  Educação
Superior
Parecer CONAES nº 04 de 17/06/2010
Portaria Normativa MEC nº 23 01/12/2010
Decreto Federal nº 7.611, de 17/11/2011
Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012
Resolução CNE/CP nº 01, de 30/05/2012
Lei n° 12.711, de 29/08/2012
Decreto n.º 7.824, de 11/10/2012
Lei nº 12.764, de 27/12/2012
Lei nº 12.796, de 04/04/2013
Resolução CNE/CP nº 02, de 01/07/2015 
Lei nº 13.146, de 06/07/2015
Portaria nº 1.134, de 10/10/2016
Resolução nº 07/2016/CS/IF Goiano

4.5 Matriz Curricular

4.5.1 Componentes Curriculares

A organização curricular do Curso Superi-
or de Segunda Licenciatura em Pedagogia está fun-
damentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996), atualiza-
da pela Lei nº 11.741/2008; na de Lei de criação
dos Institutos  Federais  (Lei  nº  11.892/2008);  nas
resoluções que normatizam os Cursos de Licencia-
tura; no Regulamento dos Cursos de Graduação do
IF Goiano;  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais
para Educação das Relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indí-
gena (Lei nº 10.639 de 09/01/2003); Lei nº 11.645
de  10/03/2008;  Parecer  CNE/CP  nº  03  de
10/03/2004;  Resolução  CNE/CP  nº  01  de
17/06/2004;  nas  Políticas  de  educação  ambiental
(Lei nº 9.795, de 27/04/1999 e Decreto nº 4.281 de
25/06/2002 – Resolução CNE/CP nº 02/2012); nas
Diretrizes  Nacionais  para  Educação  de  Direitos
Humanos (Parecer CNE/CP nº 08 de 06/03/2012,
Resolução CNE/CP nº 1 de 30/05/2012), dentre ou-
tras. 

Os princípios previstos na legislação nor-
teiam a atuação dos professores e a formação pro-
fissional do aluno do Curso de Segunda Licencia-
tura em Pedagogia. Dessa forma, os temas trans-
versais como ética, pluralidade cultural, meio am-
biente, saúde, trabalho e consumo, direitos huma-
nos, além de temas transversais locais/específicos,
no contexto regional, são abordados no desenvolvi-
mento  das  unidades  curriculares  do  curso.  Neste
sentido,  os temas transversais permeiam todas as
unidades  curriculares,  porém são abordados tam-
bém de maneira formal em disciplinas específicas.

Para  abordar  o  tema “Educação Ambien-
tal” e “Educação para a Paz”, o curso oferece a dis-
ciplina de Educação Contemporânea. A disciplina
Educação,  Sexualidade e  Gênero trata  dos  temas
“gênero,  orientação  sexual  e  igualdade  étnico-
racial, preconceito, discriminação, diferença, alte-
ridade, identidades culturais”. De forma mais con-
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textualizada,  a  temática  “Relações  Étnico-raciais,
História  e  Cultura  Afro-brasileira  e  Indígena”  é
abordada na disciplina de Fundamentos e Metodo-
logia  do  Ensino  de  História  e  Geografia.  Além
disso, os temas transversais também são abordados
em eventos acadêmicos, planejados anualmente.

Essas temáticas são abordadas transversal-
mente nas diversas disciplinas do curso por meio
da correlação das temáticas centrais das disciplinas
com as questões ambientais, de direitos humanos e
étnico-raciais. Além disso, os estudantes do curso
são provocados a participarem de eventos culturais
que tratam desses assuntos.

O curso é composto por 16 (dezesseis) dis-
ciplinas  obrigatórias  e  um elenco  de  disciplinas
optativas, as quais estão previstas na matriz curri-
cular do curso e cursadas por escolha do estudante,
observadas a disponibilidade de docentes e infraes-
trutura. 

O Curso Superior de Segunda Licenciatura
em Pedagogia tem carga horária total de 1260 ho-
ras/relógio,  distribuídas  em  04  semestres,  sendo
1200 horas/relógio para a  carga horária total  das
disciplinas  do  curso,  30  horas  para  Atividades
Complementares e 300 horas para Estágio Supervi-
sionado. A carga horária semestral é ministrada em
até 20 semanas letivas. A matriz curricular do cur-
so está nos Anexos I e II.

4.5.2 Matriz Curricular de Disci-
plinas Obrigatórias

Anexo I

4.5.3 Matriz Curricular de Disci-
plinas Optativas

Anexo II

4.6 Ementas

Anexo III

4.7  Utilização  de  Carga  Horária
não Presencial em Cursos Presen-
cias do IF Goiano

Com o objetivo de permitir ao discente vi-
venciar  uma modalidade que desenvolve a disci-
plina, a organização e a autonomia de aprendiza-
gem, flexibilizar os estudos e promover a integra-
ção  entre  os  cursos  e/ou  campus  para  oferta  de
componentes curriculares comuns, o Curso Superi-
or de Segunda Licenciatura em Pedagogia poderá
ofertar até 20% de carga horária semipresencial em
cursos  presenciais,  conforme  Regulamento  espe-
cífico do IF Goiano.

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do
Curso Superior de Segunda Licenciatura em Peda-
gogia é responsável por propor a oferta de até 20%
da carga horária do Curso em atividades não pre-
senciais.  Sendo que  os  componentes  curriculares
podem ser ministrados no todo ou parte, com carga
horária semipresencial. 

Cabe ao Colegiado do Curso de Segunda
Licenciatura em Pedagogia, o planejamento e efeti-
vação da revisão do PPC, contemplando e especifi-
cando o interesse em oferecer componentes curri-
culares na modalidade semipresencial.

São  executadas  exclusivamente  de  forma
presencial: 
I- estágios curriculares; 
II- defesa de trabalho de conclusão de curso; 
III- atividades práticas desenvolvidas em laborató-
rios científicos ou didáticos; e 
IV- atividades obrigatoriamente presenciais previs-
tas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso.

Os  demais  componentes  curriculares  po-
dem utilizar carga horária semipresencial.

4.8  Critérios  de  Aproveitamento
de Estudos

A Resolução nº  07/2016/CS/IF  Goiano
prevê  a  possibilidade  de  aproveitamento  de
estudos  pelos  estudantes  dos  Cursos  de
Graduação:
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Art. 89- O aproveitamento de disciplinas
será analisado pelo colegiado de curso, atendendo
a  legislação  vigente  e  as  normas  internas  do  IF
Goiano. 

§1º  -  O aproveitamento  de  disciplinas
poderá ser concedido desde que o estudante tenha
sido aprovado na referida disciplina, e essa tenha,
no  mínimo,  75%  de  semelhança  na  ementa,  no
conteúdo programático e na carga horária. 

§2º  -  Quando  não  cumpridos  os
requisitos  mínimos  para  aproveitamento  previsto
no § 1º, poderá ser feita a combinação de duas ou
mais  disciplinas  para  alcançar  o  aproveitamento
solicitado; 

§3º - O aproveitamento de componentes
curriculares cursados em programas de mobilidade
acadêmica  será  realizado  conforme  regulamento
próprio.

Dessa forma, aos estudantes interessados,
poderá ser concedido o aproveitamento de estudos,
mediante  requerimento  protocolado  e  dirigido  à
coordenação do Curso de Segunda Licenciatura em
Pedagogia  do  IF  Goiano  Campus  Avançado
Ipameri,  acompanhado dos seguintes  documentos
autenticados  e  assinados  pela  instituição  de
origem:

a) histórico acadêmico/escolar;
b)programa(s)  da(s)  disciplina(s)

cursada(s),  objeto  da  solicitação,  com  carga
horária.

O coordenador  do curso encaminhará  o
pedido de análise de equivalência entre ementários,
carga  horária  e  programa  da  disciplina  para  o
docente  especialista  da  disciplina  objeto  do
aproveitamento que emitirá parecer sobre o pleito e
o  encaminhará  ao  Colegiado  de  Curso  para
emissão  do parecer  final  que  será  comunicado à
Secretaria de Registro Acadêmico.

A  análise  do  conteúdo  será  efetuada
apenas  no  caso de  disciplinas  cuja  carga horária
apresentada atinja pelo menos 75% (setenta e cinco
por cento) da carga horária prevista na disciplina
do  curso  pleiteado.  Sendo  assim,  serão
aproveitadas  as  disciplinas  cujos  conteúdos
coincidirem em, no mínimo, 75% (setenta e cinco
por  cento),  com os programas das disciplinas do
Curso  de  Segunda  Licenciatura  em  Pedagogia
oferecido  pelo  IF  Goiano  -  Campus  Avançado
Ipameri.

A análise e avaliação da correspondência
de  estudos  deverá  recair  sobre  os

conteúdos/ementas que integram os programas das
disciplinas  apresentadas  e  não  sobre  a
denominação das disciplinas cursadas.

Com  vistas  ao  aproveitamento  de
estudos, os estudantes de nacionalidade estrangeira
ou  brasileiros  com  estudos  no  exterior,  deverão
apresentar documento de equivalência de estudos
legalizados por via diplomática.

O pedido só será analisado, quando feito
dentro  do  período  previsto  no  calendário
acadêmico do Campus.

O  processo  de  aproveitamento  de
estudos/disciplina para estudantes de nacionalidade
estrangeira  consistirá  em  avaliação  teórica  ou
teórico-prática,  conforme  as  características  da
disciplina,  realizada  por  uma  banca examinadora
indicada  pelo  dirigente  da  respectiva  Unidade
Acadêmica  e  constituída  por  um  membro  da
equipe  pedagógica  e,  no  mínimo,  dois  docentes
especialistas da(s) disciplina(s) em que o estudante
será  avaliado,  cabendo  a  essa  comissão  emitir
parecer conclusivo sobre o pleito.

Será dispensado de cursar uma disciplina,
o estudante que alcançar aproveitamento igual ou
superior a 6,0 pontos nessa avaliação, numa escala
de  0,0  a  10,0  pontos,  sendo  registrado  no  seu
histórico  acadêmico  o  resultado  obtido  no
processo.  O  aluno  poderá  obter  certificação  de
conhecimentos  de,  no  máximo,  30%  da  carga
horária das disciplinas do curso.

Da  mesma  forma,  estudantes  do  IF
Goiano  que  participem  de  programas  de
mobilidade  estudantil,  firmados  por  acordos  e
convênios  oficiais,  poderão  ter  validadas  as
disciplinas  cursadas  em  outras  instituições  de
ensino superior no Brasil ou no exterior. Para tanto,
os  estudantes  deverão  cumprir,  integralmente,  os
requisitos legais previstos nos acordos e programas
e o plano de trabalho apresentado, ainda que este
seja  passível  de  alteração  com  autorização
institucional,  assim  como  cumprir  as  normas
presentes neste documento.

O IF Goiano Campus Avançado Ipameri
incentiva a participação nos programas oficiais de
mobilidade acadêmica, de forma que os estudantes
façam estágios e cursos no exterior, colaborando,
assim,  com a  ideia  de promover  a  consolidação,
expansão  e  internacionalização  da  ciência  e
tecnologia  por  meio  do  intercâmbio  e  da
mobilidade internacional.
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O  estudante,  regularmente  matriculado
no curso de Segunda Licenciatura em Pedagogia,
que  participar  em  algum  dos  programas  de
mobilidade  acadêmica  será  amparado  pela
legislação vigente à época de sua realização, não se
aplicando  a  esta  situação  os  pedidos  de
transferência  que  são  enquadrados  em  normas
específicas.  O  estudante  participante  deste
programa, durante e após o afastamento, terá sua
vaga  assegurada  no  curso  de  origem,  quando de
seu retorno, lembrando que somente serão aceitas e
lançadas  em seu  histórico  escolar  as  disciplinas
cursadas em outra instituição de ensino que foram
aprovadas previamente em seu plano de trabalho.

Casos  específicos  de  equivalência  de
disciplinas cursadas, durante a mobilidade, com as
disciplinas do curso de Segunda Licenciatura em
Pedagogia  poderão  ser  analisados  e  discutidos,
com emissão de parecer pelo Colegiado de Curso,
desde  que  apresentem  nome,  carga  horária  e
programa da disciplina, objeto do pedido de estudo
de equivalência.

4.9 Aproveitamento de estudos e
de conhecimentos obtidos em pro-
cessos formativos não formais 

Do Aproveitamento de estudos e de conhe-
cimentos  obtidos  em  processos  formativos  não
formais, consta no Regulamento de Graduação do
IF Goiano, Seção IX - Do Exame de Proficiência,
Art. 90 a 100.

4.10 Transferências internas e ex-
ternas 

Os pedidos de transferência terão como
elemento  norteador  as  etapas  e  procedimentos
descritos  na  Resolução  nº  07/2016/CS/IF  ou  em
outras orientações legais a serem determinadas no
âmbito do IF Goiano.

4.11 Conclusão do Curso (Certifi-
cados e Diplomas) 

Para obter o grau de Licenciado em Peda-
gogia, o estudante deverá concluir com aprovação

todos  os  componentes  curriculares  descritos  na
matriz, o Trabalho de Curso, Atividades Comple-
mentares e demais atividades previstas neste Proje-
to Pedagógico de Curso. Em relação à expedição
de  Diplomas  e  Certificados  (Resolução  nº
07/2016/CS/IF Goiano): 

Art.  140  -  O  IF  Goiano  conferirá  o
diploma de graduado àqueles que concluírem todas
as exigências curriculares estabelecidas no PPC de
seu respectivo curso e a colação de grau oficial. 

Art.  141  -  A expedição  do  diploma  de
cursos de graduação dos discentes deverá ser feita
pelo campus de origem e o registro do mesmo será
realizado pelo Núcleo de Registros Acadêmicos da
Pró-Reitoria de Ensino do IF Goiano. 

Art.  142  -  O  diploma  dos  cursos  de
graduação deverá ser assinado pelo Reitor e pelo
Diretor-Geral do campus de origem.

5. Diretrizes Metodológicas
do Curso 

O processo de ensino-aprendizagem consti-
tui-se em um processo de construção do conheci-
mento no qual  professor e estudante  são agentes
participantes na tentativa de compreender, refletir e
agir sobre os conhecimentos do mundo. O profes-
sor, nessa concepção, busca favorecer um aprendi-
zado que vá ao encontro da realidade do estudante,
desenvolvendo  a  autonomia  e  criticidade.  Pre-
tende-se a formação integral e humanística, aliada
à formação técnico-científica, para que o estudante
seja um cidadão mais participativo e agente trans-
formador em sua sociedade.

Nesse  processo,  o  trabalho  com  os
conteúdos  é  proposto  de  forma  a  promover  o
trabalho  interdisciplinar  (aprendizagem
interdisciplinar),  favorecendo  a  relação  entre
conhecimentos,  de  forma  a  tornar  o  aprendizado
mais  significativo  (aprendizagem  significativa).
Assim, o  estudante torna-se capaz de relacionar o
aprendizado em sala de aula com seu universo de
conhecimento,  experiências  e  situações
profissionais.

Pretende-se,  também,  desenvolver  no
estudante  uma  atitude  técnico-científica,  ou  seja,
interesse em descobrir, saber o porquê, questionar
e  propor  soluções,  devendo  esta  atitude  estar
presente em todas as atividades desenvolvidas no
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curso  e  ser  levada  pelo  estudante  para  sua  vida
profissional.

Dessa  forma,  as  estratégias  de  ensino
usadas  no  Curso  de  Segunda  Licenciatura  em
Pedagogia,  para  a  promoção  do  processo  de
ensino-aprendizagem,  levam  em  conta  os
princípios  metodológicos  para  a  educação
profissional,  descritos  no  Plano  de
Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal
Goiano. 

Neste  documento,  fica  claro  que  a
preocupação da Instituição não pode se resumir em
qualificar  o  trabalhador,  pensando  apenas  em
competências,  saberes  e  habilidades  que  deverão
dominar,  mas,  de  modo  mais  abrangente,  como
constituí-lo  na totalidade de sua condição de ser
humano,  capaz  de  considerar  valores  humanistas
como  fundamentais,  tanto  para  o  exercício
profissional como para o exercício da cidadania. 

Nesta  perspectiva,  o  processo de  ensino-
aprendizagem deve estar calcado na construção e
reconstrução  do  conhecimento,  num diálogo em
que  todos  envolvidos  no  processo  são  sujeitos,
partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa
perspectiva  criativa,  interdisciplinar  e
contextualizada.  O professor,  portanto,  não deve
ser  somente  um preletor  de  conteúdos,  mas  um
facilitador da construção de conhecimento, dentro
e fora de sala de aula, a partir dos saberes e do
contexto  econômico,  social  e  cultural  dos  seus
estudantes.  O papel do professor,  assim,  assume
caráter  fundamental, pois deverá  diagnosticar,
adequadamente,  o  perfil  discente  e  fazer  uso de
adequadas  metodologias,  catalisadoras  do
processo ensino-aprendizagem, sempre com foco
na  associação  entre  teoria  e  prática,
proporcionando a interdisciplinaridade.

Assim,  as  metodologias  e  estratégias
utilizadas  no  Curso  de  Segunda Licenciatura  em
Pedagogia envolvem:

 Aulas  expositivas  e  dialogadas,  com uso
dos recursos audiovisuais adequados, para
apresentação  das  teorias  necessárias  ao
exercício profissional;

 Pesquisas  de  caráter  bibliográfico,  para
enriquecimento  e  subsídio  do  conjunto
teórico necessário à formação do aluno;

 Aulas  práticas  em  disciplinas  de  caráter
teórico-prático,  tanto  para  consolidação
das  teorias  apresentadas,  como  para  o

estímulo à capacidade de experimentação e
observação do aluno;

 Estudo de casos e exibição de filmes, com
vistas  ao  desenvolvimento  do  poder  de
análise  do  aluno,  bem  como  de  sua
capacidade  de  contextualização,  espírito
crítico  e  aplicação  prática  dos  conteúdos
apresentados;

 Estudos  dirigidos  para  facilitação  da
aprendizagem;

 Dinâmicas  de  grupo,  para  simular,  de
modo lúdico, desafios a serem enfrentados
no ambiente de sala de aula;

 Pesquisas e produção de artigos científicos
que estimulem o aluno a ser mais que um
reprodutor de conhecimentos, provocando
seu  espírito  investigativo  (iniciação
científica);

 Participação,  como  ouvinte  e/ou
organizador,  em  eventos,  feiras,
congressos,  seminários,  painéis,  debates,
dentre outras atividades, que estimulem a
capacidade de planejamento, organização,
direção e controle por parte do aluno, bem
como sua competência de expressão oral,
não verbal e escrita;

 Atividades voluntárias de caráter solidário,
junto  a  Organizações  Não-
Governamentais, que possibilitem, tanto a
aplicação  prática  de  conteúdos
apresentados  no  curso,  como o  exercício
da  responsabilidade  socioambiental
(atividades extensionistas);

 Visitas técnicas que aproximem o aluno da
realidade prática e profissional; 

 Avaliações  de  caráter  prático,  que
colaborem  com  o  processo  de  ensino-
aprendizagem e indiquem necessidades de
ajustes no processo;

 Atividades  complementares,  que
enriqueçam  a  formação  e  acrescentem
conhecimentos,  habilidades  e  atitudes
necessárias à formação do aluno;

 Quaisquer outras atividades que viabilizem
o  alcance  dos  objetivos  do  curso  em
consonância  com  os  princípios
metodológicos da instituição.

Tais  metodologias  e  estratégias  são
implementadas,  de  modo  a  ensejar  ao  aluno  o
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“despertar” para outras realidades possíveis, além
de  seu  contexto  atual,  conscientizá-lo  de  seu
potencial,  enquanto  elemento  transformador  da
realidade na qual está inserido e evidenciar que sua
imagem profissional começa a ser formada desde
sua vivência em sala de aula e não somente após a
conclusão do curso.

5.1 Orientações Metodológicas

As metodologias de ensino estão de acordo
com os princípios norteadores explicitados nas Di-
retrizes  Curriculares  Nacionais  para  Cursos  de
Bacharelado/Tecnologia/Licenciatura. 

Neste sentido, é importante ressaltar a im-
portância  do  planejamento  das  ações  educativas
através de reuniões de planejamento e reuniões de
área. Cabe ainda ao professor, em período pré-defi-
nido pela instituição, entregar seus planos de ensi-
no, que devem contemplar o exposto neste Projeto
Pedagógico, considerando e utilizando de metodo-
logias  que  contemplem  o  perfil  do  egresso,  de
modo que o aluno:

• Torne-se agente do processo educativo,
reconhecendo  suas  aptidões,  suas  necessidades  e
interesses, para que possam buscar as melhores in-
formações;

• Desenvolva suas habilidades, modifican-
do suas atitudes e comportamentos, na busca de
novos significados das coisas e dos fatos;

• Sinta-se  incentivado  a  expressar  suas
ideias, a investigar com independência e a procu-
rar os meios para o seu desenvolvimento individu-
al e social; 

• Obtenha uma consciência científica, de-
senvolvendo  a  capacidade  de  análise,  síntese  e
avaliação,  bem como aprimorando a imaginação
criadora.

Por fim, as metodologias de ensino no Cur-
so Superior de Segunda Licenciatura em Pedagogia
do IF Goiano - Campus Avançado Ipameri devem
contribuir para a formação de profissionais, cida-
dãos críticos, criativos, competentes e humanistas,
assim como prega a missão do IF Goiano.

Vale ressaltar que, tendo em vista a possí-
vel demanda de estudantes com dificuldades espe-
cíficas  em determinados  conteúdos  e/ou  discipli-
nas, assim como déficits de aprendizagem oriundos
de falhas durante o processo de escolarização, to-
dos os professores que atuam no curso oferecem

horários extras de atendimento aos discentes.  Tal
iniciativa  visa  minimizar  o  impacto  que  o  não
acompanhamento do estudante no desenvolvimen-
to das  atividades  propostas no decorrer  do curso
tende  a  ocasionar  em  sua  trajetória  acadêmico-
profissional,  além de ser  passível  de  auxiliar  em
suas práticas cidadãs e cotidianas como um todo.

5.2. Orientações sobre inclusão de
alunos  com  deficiência,
transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades/super-
dotação 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional  (LDB) nº  9394/1996,  Art.
59, e Lei 12.796/2013, os sistemas de ensino asse-
gurarão aos  educandos com deficiência,  transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou  superdotação:  “currículos,  métodos,  técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades.” Cabe às instituições
educacionais prover os recursos necessários ao de-
senvolvimento  dos  estudantes  com  necessidades
educacionais específicas, garantindo aos mesmos o
acesso, a permanência e a conclusão com êxito no
processo educacional.

Para  isto,  o  Campus  Avançado  Ipameri
conta com o Núcleo de Apoio às Pessoas com Ne-
cessidades Educacionais Especiais (NAPNE), ins-
tituído  pela  Resolução  CS/IF  Goiano  nº  024  de
01/03/2013, responsável por assessorar e acompa-
nhar  as  ações  no  âmbito da Educação Inclusiva,
tendo as seguintes competências:

I - apreciar os assuntos concernentes: 
a) à quebra de barreiras no Campus; 
b) ao atendimento de pessoas com necessi-

dades específicas (deficiência, superdotação/ altas
habilidades  e  transtornos  globais  do  desenvolvi-
mento) no Campus; 

c)  à criação e revisão de documentos vi-
sando à inserção de questões relativas à inclusão na
educação profissional e tecnológica, em âmbito in-
terno ou externo do Campus; 

d) à promoção de eventos que envolvam a
sensibilização  e  formação  de  servidores  para  as
práticas inclusivas em âmbito institucional. 

II - articular os diversos setores da Institui-
ção nas diversas atividades relativas à inclusão, de-
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finindo prioridades, uso e desenvolvimento de tec-
nologia assistiva, além de material didático-peda-
gógico a ser utilizado nas práticas educativas; 

III  -  prestar  assessoria  aos  dirigentes  dos
Campus em questões relativas à inclusão de pesso-
as com necessidades específicas; 

IV - estimular o espírito de inclusão na co-
munidade interna e externa, de modo que o(a) es-
tudante, em seu percurso formativo, adquira conhe-
cimentos técnicos, científicos e também valores so-
ciais consistentes, que o levem a atuar na socieda-
de de forma consciente e comprometida; 

Parágrafo único. O NAPNE buscará desen-
volver estas atividades preferencialmente por meio
de projetos de extensão.

V - estimular a prática da pesquisa em as-
suntos relacionados à Educação Profissional e Tec-
nológica inclusiva, preferencialmente por meio de
parcerias; 

VI – elaborar, em conjunto com os demais
setores dos campi, ações de atendimento aos estu-
dantes com necessidades específicas; 

VII - auxiliar, com o apoio da Direção de
Ensino  e  demais  setores,  a  adequação curricular,
conforme programas definidos.

Em consonância com o NAPNE foram ela-
boradas as seguintes orientações, parte fundamen-
tal  dos  Projetos  Pedagógicos  de  Cursos,  garan-
tindo-se o que determina a legislação em vigor -
Lei  de Diretrizes  e  Bases  da Educação Nacional
(LDB-9394/96); a Lei nº 13.146/2015, que institui
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defi-
ciência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); a Lei
nº 12.764 de 27/12/2012, que institui a Política Na-
cional  de  Proteção  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Transtorno do Espectro Autista; Decreto nº 7.611
de 17/11/2011, que dispõe sobre a educação espe-
cial  e  o  atendimento  educacional  especializado;
Resolução nº 4, de 02/10/2009, que institui as dire-
trizes operacionais para o atendimento educacional
especializado; o Decreto nº 5.626, de 22/12/2005,
que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24/04/2002,
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –
Libras e, as quais devem ser observadas por todos
os envolvidos no processo educativo.

Diante disso, os estudantes com deficiên-
cia, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação que ingressarem no Cur-
so Superior de Segunda Licenciatura em Pedagogia
serão acompanhados pelo NAPNE que, com apoio
dos setores de Assistência Estudantil e Pedagógico,

docentes, familiares e demais integrantes da comu-
nidade  escolar,  fará  uma  primeira  avaliação  dos
mesmos, encaminhando-os, se necessário, a outros
profissionais da área da saúde, bem como, acompa-
nhando-os em seu processo educativo, a fim de ga-
rantir a permanência e a conclusão do curso com
êxito, dentro de suas limitações, auxiliar sua inser-
ção no mercado de trabalho e, sobretudo, assegurar
o cumprimento da legislação nacional e das Políti-
cas de Inclusão do IF Goiano.

6. Habilidades e Competên-
cias a serem desenvolvidas

O Curso de Segunda Licenciatura em Pe-
dagogia ofertado pelo IF Goiano – Campus Avan-
çado Ipameri propõe a formação de um profissio-
nal com condições de investigar, refletir e promo-
ver  um  processo  de  ensino-aprendizagem  com
qualidade,  tanto  nos espaços escolares  como nos
espaços não escolares. Desta forma,  com base na
Resolução  n°  02,  de  01/07/2015,  poderá  atuar
no(a):

• Magistério  da  educação  básica  em  suas
etapas  e  modalidades  de  educação  e  em
outras áreas nas quais sejam previstos co-
nhecimentos pedagógicos;

• Participar na organização e gestão de siste-
mas de educação básica e suas instituições
de ensino, englobando: 
I.  planejamento,  desenvolvimento,  coor-
denação, acompanhamento e avaliação de
projetos, do ensino, das dinâmicas pedagó-
gicas e experiência educativas.
II. Produção e difusão do conhecimento ci-
entífico-tecnológico das áreas específicas e
do campo educacional. 

• Desenvolvimento do projeto político-peda-
gógico  da  instituição  em que  atua,  reali-
zando trabalho coletivo e solidário, inter-
disciplinar e investigativo;

• Liderança pedagógica e intelectual, articu-
lando-se aos movimentos socioculturais da
comunidade e  da sua categoria profissio-
nal; 

• Estudos  e  pesquisas  de  natureza  teórico-
investigativa da educação e da docência. 
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7. Atividades Acadêmicas

7.1 Atividades Complementares

As atividades complementares estão pre-
vistas como sendo obrigatórias para a integraliza-
ção do curso, perfazendo um total de 30 horas, que
deverão ser cumpridas e, devidamente, certifica-
das, preferencialmente, concomitantemente aos pe-
ríodos do curso, realizadas dentro ou fora do Insti-
tuto Federal Goiano. As atividades complementa-
res representam o desenvolvimento de habilidades,
além do cumprimento  da  carga  horária  de disci-
plinas,  sendo  distribuídas  em atividades  que  in-
cluem,  cursos  e  eventos  extracurriculares,  dentre
outras atividades.

Tais atividades, de caráter complementar,
devem ser estimuladas como estratégia pedagógica
para possibilitar a interação entre teoria e prática,
permitindo que o acadêmico do Curso de Segunda
Licenciatura em Pedagogia vivencie oportunidades
de aplicar os conhecimentos construídos durante o
curso,  bem  como  proporcionar  convivência  e
compartilhamento  de  experiências  com  a
comunidade acadêmica e local. Dessa forma, tais
atividades  não  se  resumem a ações  de naturezas
didática  e  acadêmica,  envolvendo  práticas
socioculturais  que  estejam,  de  algum  modo,
relacionadas  à  formação  profissional.  Entende-se
que,  também,  no  ensino  superior,  os  discentes
devem estar imersos em atividades que contribuam
tanto para sua formação cidadã, quanto para a sua
prática  profissional,  principalmente,  porque  os
profissionais  a  serem  formados  serão  agentes
ativos nas organizações e potenciais formadores de
opiniões.

Estas  atividades têm a finalidade de
enriquecer a  aprendizagem, privilegiando a
complementação/suplementação da formação
social e profissional dos discentes; colaborar para a
elevação da qualidade profissional; incentivar a
participação do  Campus  Avançado  Ipameri no
cenário técnico-científico  e  manter  a  atualização
constante do curso, evitando sua obsolescência.

As atividades complementares consistem,
portanto,  em  um  somatório  de  atividades,
consideradas relevantes para a complementação da
formação  dos  estudantes  do  Curso  de  Segunda

Licenciatura  em  Pedagogia.  No  cômputo  dessas
atividades,  estão  incluídas:  a  participação  dos
discentes em eventos de divulgação científica, tais
como congressos, simpósios, ciclos de seminários;
o  envolvimento  em  projetos  de  extensão;  a
realização  de  estágios  não-obrigatórios;  o
desenvolvimento  de  iniciação  científica;
publicações  em  periódicos  indexados  ou  em
eventos  nas  áreas  de  conhecimento  do  curso;  a
monitoria de disciplinas  relacionadas ao curso;  a
realização de  minicursos  tangentes  ao âmbito  da
Educação;  a  participação  em  workshops e
congressos  e o  envolvimento  em atividades  que
permitam  o  conhecimento  e  a  valorização  da
diversidade  sociocultural,  caracterizadora  dos
diferentes públicos com que o futuro profissional
terá contato.

Embora  complementares,  essas
atividades  são  obrigatórias,  já  que  todos  os
discentes  devem  cumprir 30  (trinta) horas.  É
desejável que tais atividades sejam realizadas pelos
graduandos  desde  o  primeiro  semestre  letivo  do
curso, devendo ser devidamente comprovadas por
meio  da  apresentação  de  certificados  ou
declarações, cuja veracidade poderá ser passível de
verificação.  A análise e a validação das atividades
em questão, bem como a pontuação máxima a ser
permitida para cada categoria, entre as que foram
acima  elencadas,  são  de  responsabilidade  do
Colegiado de  Curso  que,  por  sua  vez,  definiu  o
“Regulamento das Atividades Complementares do
Curso  de  Segunda  Licenciatura  em  Pedagogia”
(Anexo IV). 

As  atividades complementares
apresentadas  pelos  discentes  (mediante
apresentação  de documentos comprobatórios  tais
como diplomas, certificados e/ou outros
documentos nos quais constem, obrigatoriamente,
carga horária e atividades desenvolvidas) são
analisadas,  avaliadas,  aprovadas  e  validadas pela
coordenação de curso e pelo Colegiado de Curso.
Estes documentos são validados, tomando por base
o “Regulamento de Atividades Complementares do
Curso  de  Segunda  Licenciatura  em  Pedagogia”,
validação esta que é informada pela Coordenação
do Curso à Coordenação de Registros Escolares.

Devido à  diversidade de atividades
possíveis, a coordenação de curso orientará os
alunos no sentido de que a escolha das atividades
possa fortalecer, ainda mais, a sua formação.
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Exemplos de atividades complementares
válidas:
a)  Grupos de estudos supervisionados por um
docente;
b) Unidades Curriculares que não integrem a
matriz curricular do curso;
c) Elaboração de material didático com orientação
de um docente;
d) Curso regular de língua estrangeira;
e)  Participação em projetos de pesquisa;
f) Apresentação de trabalhos em eventos
científicos;
g) Trabalhos publicados em periódicos científicos;
h) Participação em evento científico;
i) Participação em minicursos;
j)  Participação em oficinas;
k)  Apresentação de trabalhos em eventos de
extensão;
l) Participação como voluntário em atividades de
caráter humanitário e social, programadas e
organizadas pela instituição.

Caso  exista  alguma  atividade
complementar que não esteja contemplada acima,
ou  no  “Regulamento  de  Atividades
Complementares  do  Curso  de  Segunda
Licenciatura em Pedagogia” (Anexo IV), a mesma
será objeto de análise por parte do Colegiado de
Curso para validação. 

7.2  Estágio  Curricular  Supervi-
sionado 

O  estágio  curricular  supervisionado  é
componente obrigatório da organização curricular
das  licenciaturas,  sendo uma atividade específica
intrinsecamente articulada com a prática e com as
demais atividades de trabalho acadêmico. 

O  estágio  curricular  supervisionado  do
Curso  de  Segunda  Licenciatura  em  Pedagogia
promove  a  relação  entre  estagiários  e  a  rede  da
Educação  Básica,  onde  se  realizam  os  estágios,
oportunizando,  ao  discente,  interações
interpessoais, ao mesmo tempo em que articula a
bagagem  conceitual  a  diferentes  contextos  da
prática  profissional.  O  estágio  curricular
supervisionado  permite  também  a  compreensão
das  necessidades  e  das  carências  da  comunidade
locorregional  e  auxilia  na compreensão  das
diversas nuances do mercado de trabalho. 

O Curso  de  Segunda  Licenciatura  possui
uma carga horária de 300 horas de estágio, previsto
na  Resolução  CNE/CP Nº  02  de  01/07/2015.  O
estudante deverá realizar os estágios nos terceiro e
quarto  semestres  do  Curso,  sendo  que  em cada
semestre  o  aluno  deverá  realizar  150  horas,
conforme  disposto  neste  PPC.  Considerando,
ainda,  a  referida  Resolução,  os  acadêmicos  que
atuam  como  professor  em  efetivo  exercício  do
magistério,  na  educação básica,  poderão ter  uma
redução  na  carga  horária  do  estágio  de  até  no
máximo  de  100  (cem)  horas,  ou  seja,  para  os
licenciados  em atividades  na  educação  básica,  o
estágio será de 200 horas, reduzidas, portanto, de
100 horas.

O  Estágio  Supervisionado  I  é
desenvolvido,  prioritariamente,  nas  escolas  da
Rede  Municipal  de  Educação,  preferencialmente
na  cidade  de  Ipameri,  a  qual conta  com  várias
escolas  vinculadas  à  Secretaria  Municipal  de
Educação de Ipameri. Já o Estagio Supervisionado
II é desenvolvido, prioritariamente, nas escolas da
Rede Estadual de Educação. 

Para a realização do estágio, a instituição
pactua convênio, podendo ser com instituições pú-
blicas ou privadas de educação básica. O Convênio
para a Realização de Estágio tem como objetivo o
desenvolvimento  de  atividades  conjuntas  entre  a
instituição de ensino e a instituição concedente, a
fim  de  possibilitar  aos  estudantes,  regularmente
matriculados no curso oferecido, o contato com a
realidade  profissional,  permitindo-lhes  a  associa-
ção  entre  teorias  estudadas  e  práticas  existentes,
oportunizando a execução de tarefas relacionadas à
sua área de interesse e desenvolvendo habilidades,
relacionadas à sua atuação profissional. 

As atividades na instituição de ensino con-
veniada têm o acompanhamento do supervisor de
estágio, durante o período letivo e permitem ao es-
tudante vivenciar integralmente a realidade escolar,
inclusive em relação aos conselhos de classe e reu-
niões de professores. Os termos de compromisso,
plano de atividade, ficha de acompanhamento, fi-
cha de avaliação do supervisor e o relatório final
são arquivados e disponibilizados na coordenação
de curso.
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Além das atividades ligadas à docência, o
estágio  curricular  supervisionado  abrange
conhecimentos  e  competências,  relativas  à
participação em atividades da gestão de processos
educativos,  planejamento,  implementação,
coordenação,  acompanhamento  e  avaliação  de
atividades de projetos. 

7.2.1 A relação teoria e prática no
estágio curricular supervisionado

Nos cursos de formação de professores não
dá para separar os conhecimentos teóricos do fazer
pedagógico, já que tanto as práticas são uma im-
portante fonte de conteúdo da formação,  como a
dimensão teórica dos conhecimentos é um instru-
mento de seleção e análise contextual das práticas. 

Dessa forma,  “uma  concepção de  prática
mais  como  componente  curricular  implica  vê-la
como uma dimensão do  conhecimento  que  tanto
está presente nos cursos de formação, nos momen-
tos em que se trabalha na reflexão sobre a ativida-
de profissional,  como durante o estágio, nos mo-
mentos  em que se exercita a atividade profissio-
nal”. (Parecer CNE/CP 9/2001, p. 23). 

Nesse contexto, o estágio curricular super-
visionado tem por objetivo oportunizar ao discente
a realização de atividades práticas em situações re-
ais de trabalho, enquanto componente da formação
profissional, seja pelo desenvolvimento da compe-
tência  técnico-científica,  seja  pelo  compromisso
político-social  frente à sociedade.  Tanto docentes
quanto discentes devem compreender que o estágio
curricular supervisionado no curso tem o intuito de
proporcionar  experiências  realistas  aos  graduan-
dos, funcionando como embasamento em situações
reais, e deve realizar a ponte teórico-prática, per-
mitindo que  o aluno experimente  o conteúdo do
curso. 

Na articulação entre teoria e prática, o esta-
giário desenvolve atividades que contemplam: 
a) uma fundamentação teórica através de estudos
que auxiliem o estagiário nas análises, proposições
e atividades docentes, em consonância com o tema
a ser desenvolvido; 
b) levantamento de dados sobre os processos edu-
cativos em escolas de educação básica ou em espa-
ços educativos não escolares; 
c) observação, considerando os seguintes pontos:

- Ambiente escolar: descrição do ambiente
observado e  das  atividades  nele  desenvol-
vidas, tendo em vista, por exemplo, público
atendido,  material  didático,  projeto  peda-
gógico, etc;
- Professor: postura, conhecimento e domí-
nio do conteúdo, práticas pedagógicas ado-
tadas, processo de avaliação, etc;
-  Aluno:  interesse,  participação,  relaciona-
mento, desempenho;
- Relacionamento e interação: do professor
com os  estudantes,  dos  estudantes  com o
professor e dos estudantes entre si e destes
com a comunidade escolar.

O estagiário deverá também intervir  atra-
vés de regência, auxílio nas atividades desenvolvi-
das no campo de estágio e/ou elaboração de pro-
posta de trabalho que contribua para a melhoria das
atividades  desenvolvidas  no  local  do  estágio;
acompanhar/participar  as  atividades  de  planeja-
mento, desenvolvimento e avaliação realizadas pe-
los docentes e participar de reuniões em conselhos
de classe ou reunião de professores. 

O estágio curricular supervisionado prevê
um conjunto de condições e procedimentos admi-
nistrativos e pedagógicos que devem ser cumpridos
pelos alunos, como já citado anteriormente (termos
de  compromisso,  plano  de  atividade,  ficha  de
acompanhamento, ficha de avaliação do Supervisor
de Campo e o relatório final). Assim, o estudante,
ao final de cada período letivo, deverá entregar tais
documentos e elaborar, obrigatoriamente, o relató-
rio final.

Ressalta-se  que  a  construção do  relatório
de estágio é uma boa oportunidade de registrar a
relação teoria e prática, pois seu objetivo é justa-
mente fazer o resgate dos conceitos teóricos traba-
lhados em sala de aula e reconhecê-los com aplica-
bilidade no mercado, transportando o conceito para
a realidade e reconhecendo na vivência os conheci-
mentos construídos em sala de aula.

7.3 Atividades Práticas  

As atividades práticas do curso acontecem
durante  o  andamento  de  cada  disciplina  que
compõe a matriz curricular.  

Em articulação intrínseca com o estágio su-
pervisionado e com as atividades de trabalho aca-
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dêmico,  tais  atividades contribuem para a forma-
ção  da  identidade  do  professor  como educador.  

Esta correlação teoria e prática é um movi-
mento contínuo entre saber e fazer na busca de sig-
nificados na gestão, administração e resolução de
situações próprias do ambiente da educação esco-
lar. 

As atividades práticas de ensino proporcio-
nam a articulação entre o ensino,  a pesquisa e a
prática profissional, por meio da discussão de te-
mas específicos e/ou contemporâneos que contri-
buam para  a formação integral  do acadêmico da
área da educação, favorecendo, atrelado com o es-
tágio supervisionado, o desenvolvimento dos sabe-
res que definem a identidade profissional docente. 

Definem-se  como  objetivos  específicos
dessas atividades: 

 
a) Dinamizar  o  processo  de  ensino-aprendizagem,
por meio da interdisciplinaridade; 

b) Proporcionar  o  desenvolvimento  do  estudante
para a apreensão de constantes mudanças nos per-
fis profissionais; 
c) Desenvolver as habilidades lógico-argumentati-
vas do estudante, por meio de apresentação e dis-
cussão de questões, ideias, processos relacionados
às futuras atuações profissionais; 
d) Desenvolver as habilidades investigativas do es-
tudante  para  a  construção  de  técnicas,  métodos,
modelos de identificação,  caracterização e opera-
ção de problemas; 
e) Dinamizar o processo de interação social, inte-
lectual e humana do estudante junto a indivíduos,
grupos, comunidades, por meio do desenvolvimen-
to da capacidade de comunicação e expressão; 
f) Participar das discussões e debates de ideias re-
lativas às questões contemporâneas de importância
local,  regional,  brasileira  e  internacional,  como
Meio Ambiente, Cidadania, Diversidade, Inclusão
e Direitos Humanos, entre outras; 
g) Proporcionar ao estudante o desenvolvimento do
sentido ético, da cidadania e da qualidade de vida,
relativos à sua área de atuação profissional. 

7.4  Políticas  de  incentivo  à
Pesquisa e Extensão 

Conforme  prevê  o  PDI  do  IF  Goiano,  o
ensino,  pesquisa  e  extensão devem se consolidar
como uma tríade integrada e indissociável na for-
mação de técnicos, tecnólogos, bacharéis, licencia-
dos e profissionais pós-graduados, voltados para o
desenvolvimento  científico,  tecnológico,  social  e
cultural  do  país.  Nessa  perspectiva,  ao  longo do
curso, os estudantes serão incentivados a participar
de atividades de pesquisa científica e extensão, nas
quais serão divulgadas as experiências adquiridas
nessas atividades.

Por  meio  do  Programa  Institucional  de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e do Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação em De-
senvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  (PIBITI),
bem como de projetos encaminhados a editais ex-
ternos (FAPEG, CAPES e CNPq), espera-se pro-
porcionar a inserção dos estudantes em projetos de
pesquisa,  considerando  a  iniciação  científica  um
instrumento valioso para aprimorar qualidades de-
sejadas em um profissional de nível superior, assim
como  propiciar  a  atuação  em  pesquisa,  após  o
término do curso. Além disso, o Programa Institu-
cional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC) é
um programa destinado a  estudantes  voluntários,
não contemplados com bolsa,  ou que apresentam
algum vínculo empregatício que desejam desenvol-
ver o espírito científico e melhorar o currículo.

Complementar a isso, o IF Goiano incenti-
va e auxilia atividades extracurriculares como visi-
tas técnicas, atividades de campo e desenvolvimen-
to de projetos de pesquisa pelo corpo docente, com
a participação dos estudantes, uma vez que tais ati-
vidades são essenciais para a formação acadêmica.
Para apoiar a pesquisa são disponibilizados labo-
ratórios, biblioteca, produção de material, divulga-
ção por meio virtual e incentivo para participação
em eventos científicos em todo país. Além de esta-
belecer parcerias com Instituições de Ensino Supe-
rior da cidade e região, como a Universidade Esta-
dual  de Goiás  (UEG) e  Universidade Federal  de
Goiás, visando propiciar novos ambientes e opor-
tunidades  de  aprendizado  e  desenvolvimento  de
atividades de pesquisa e extensão.
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7.5. Trabalho de Curso

O  Trabalho  de  Curso  (TC)  compõe  a
carga  horária  total  do  Curso  de  Segunda
Licenciatura em Pedagogia, tem caráter obrigatório
para  a  conclusão do curso e  é  desenvolvido  por
meio de projetos teóricos ou práticos, promovidos
na instituição de ensino ou fora, executados pelos
estudantes,  regularmente  matriculados  no  último
semestre  letivo  do  curso  e  expresso/descrito  em
trabalho escrito em formato de artigo científico.  

Vale  lembrar  que  o  estudante  já  produz
artigos  científicos,  desde o  primeiro  semestre  do
curso,  o que facilita a produção do TC, além de
prepará-lo  para  seus  próximos  passos  na  vida
acadêmica,  com  vistas  às  especializações  lato
sensu, mestrados e doutorados. 

O  estudante  poderá  iniciar  o
desenvolvimento  do  TC  (escolha  do  orientador,
elaboração  do  projeto,  desenvolvimento  do
projeto) a partir  do 2º semestre do curso. Para o
estudante  matricular-se  na  disciplina  de  TC,  ele
deverá  ter  completado,  com  aproveitamento,  no
mínimo 75% da carga horária total do curso. Para
isso,  deverá  assinar  o  Termo  de  Aceite  de
Orientação, com o professor-orientador, e entregá-
lo  à  secretaria  de  registro  escolar  em  período
determinado,  conforme o calendário de atividades
do  TC  de  cada  semestre  letivo,  aprovado  pelo
Colegiado do Curso.

Após a conclusão do Trabalho de Curso,
o  artigo  científico  resultante  deverá  ser
encaminhado  para  uma  banca  formada  por  dois
professores ou profissionais graduados da área ou
áreas  afins,  sendo  de  preferência  um  membro
externo e um suplente, além do orientador que é o
presidente da banca. Caso haja, coorientador, este
apenas  participará  da  banca,  na  ausência  do
orientador, assumindo a presidência da banca. Em
período  determinado  pelo  Colegiado  do  Curso,
será  realizada  uma  defesa  pública  do  trabalho
perante esta banca, conforme calendário aprovado. 

Para  o  trabalho  escrito,  a  banca
examinadora  deverá  fazer  a  avaliação  da
organização  sequencial,  argumentação  e
profundidade  do  tema,  correção  gramatical  dos
seguintes  itens  do  trabalho  de  curso:  Introdução,
Objetivos,  Revisão  de  Literatura,  Metodologia,
Resultados  e  Discussão  e  Considerações  Finais.
Deverá,  ainda,  observar  os  aspectos  formais  das
regras de apresentação de referências, segundo as

Normas  Brasileiras  de  Referências  (NBR6023).
Para a apresentação oral, a banca deverá observar
clareza  e  objetividade,  domínio  do  tema,
adequação  explanatória  à  metodologia  utilizada,
apresentação  dos  resultados  obtidos,  bem  como
desenvoltura  e  segurança  nas  respostas  aos
questionamentos da banca.

A banca emitirá uma nota final, que será
equivalente à média aritmética das três notas dos
componentes  da  banca,  ficando  estabelecida  a
necessidade  da  média  igual  ou  superior  a  6,0
pontos, numa escala de 0,0 a 10,0 pontos, para a
aprovação na defesa do TC.

Para  os  casos  de  reprovações,  a  banca
emitirá um parecer sobre os procedimentos a serem
realizados pelo discente para nova investidura no
pleito, a saber:

a)  Correção  e  revisão  do  projeto
conforme as observações propostas pela
banca;
b)  Elaboração  de  novo  projeto  e
apresentação no semestre seguinte.
A versão final  deverá  ser  entregue pelo

discente ao coordenador de TC em data estipulada
no  calendário  acadêmico  em  formato  digital
(PDF),  gravado  em CD  (uma  via),  devidamente
identificado  com  o  título  do  trabalho,  nome  do
aluno,  curso  e  ano  de  defesa.  Deverá  estar
acompanhado  do  termo  de  autorização  para
publicação  eletrônica  (TAPE),  para  posterior
inserção no Sistema de Gerenciamento do Acervo
e acesso ao usuário via internet.

As  normas  para  redação  do  trabalho,
escolha de orientador,  de componentes da banca,
período  de  realização  das  defesas  e  demais
questões  referentes  ao  TC  serão  definidas  pelo
Colegiado do Curso.

8. Plano de Integração Pesquisa,
Ensino e Extensão
 

Partindo do entendimento de que, para o
adequado  desenvolvimento  dos  conhecimentos,
habilidades  e  atitudes  do  Curso  de  Segunda
Licenciatura  em  Pedagogia,  há  necessidade  da
integração  das  dimensões  pesquisa,  ensino  e
extensão, elaborou-se uma clara linha de ação que
envolve todas as disciplinas, sistemas de avaliação
e  produção  acadêmica,  envolvendo  estudantes  e
professores.
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A  formação  acadêmica  do  licenciado
deve ocorrer de maneira integrada, considerando o
conjunto das atividades de ensino como necessário
para  garantir  a  consolidação  de  um  profissional
completo, participativo, crítico e produtivo. 

Assim,  a  formação  desse  profissional
precisa ser fundamentada na ação interdisciplinar,
focada  na  iniciação  científica,  na  atividade  de
investigação,  uma exigência  do mundo moderno.
Por isso, o trabalho do professor em sala de aula
deve  ser  complementado  pela  pesquisa  e
interligado às atividades de extensão. O estudante
precisa  saber  desenvolver  ações  comunitárias
competentes,  fundamentadas  em  valores
comprometidos  com a  reflexão,  o  conhecimento
erudito e popular, a valorização da sala de sala, da
cultura e da arte local e regional. 

Para aproximar as atividades de ensino,
pesquisa e extensão e melhor articulá-las, o Regi-
mento dos Cursos de Graduação do IF Goiano abre
a possibilidade de que as atividades desenvolvidas
em projetos de pesquisa (PIBIC, PIVIC) e projetos
de extensão sejam integralizadas pelos estudantes
de duas formas diferentes: ou como carga horária
de estágio supervisionado ou como atividade com-
plementar de natureza científico-acadêmico-cultu-
ral.

As linhas de pesquisa seguirão a política
institucional  em consonância  aos  princípios  e  às
peculiaridades do IF Goiano e do Campus Avança-
do Ipameri. Estas, por sua vez, serão definidas ao
longo do processo, de acordo com as necessidades
dos projetos apresentados pelos docentes e discen-
tes que farão os grupos de pesquisas que atendem
as grandes áreas do CNPq. 

As linhas de pesquisa deverão considerar
as demandas sociais para as pesquisas existentes na
região; a relevância e a pertinência das linhas de
pesquisa para o processo de desenvolvimento
humano e social da região; o número de
professores disponíveis em termos de titulação e de
tempo disponível, obviamente, observando as
diretrizes do Projeto  de  Desenvolvimento
Institucional (PDI), em consonância com as ações
das coordenações dos cursos que o  Campus
Avançado  Ipameri consolidar ou mesmo vier a
implementar.

O curso tem ainda como princípio, o en-
sino  com pesquisa,  numa  dimensão  da  pesquisa
como princípio educativo. Nessa perspectiva, pre-
tende-se inserir o estudante na prática social/campo

de atuação profissional (desde o início da forma-
ção),  tendo  a  pesquisa  como  forma  de  leitura  e
apreensão da realidade e como ferramenta de pro-
posição de intervenção com a prática social. 

Já a extensão, deverá estar articulada ao
ensino e à  pesquisa  e é  compreendida como um
processo  eminentemente  educativo,  cultural,
técnico-científico e pedagógico.  A mesma deverá
ser desenvolvida por meio de programas, projetos e
ações em consonância com o PDI do IF Goiano e
do Campus. 

O  Curso  de  Segunda  Licenciatura
desenvolverá a extensão por meio de: 

a)  Programas  –  Ações  continuadas/
permanentes em estreita relação com o ensino e a
pesquisa,  no  intuito  de  estabelecer  vínculos  e
compromissos  com  os  processos  educativos
regional; 

b)  Projetos  –  Ações  desencadeadas  dos
programas  (formação  continuada,  assessoria
pedagógica e técnica). 

c)  Ações  -  Ações  eventuais  de  curta
duração,  articuladas  aos  programas  ou  projetos
(palestras,  seminários,  congressos,  semanas
acadêmicas,  oficinas  e  demais  eventos  desta
natureza).

Os princípios orientadores das ações de
extensão são: 

a)  A  indissociabilidade  entre  ensino,
pesquisa e extensão; 

b) A inserção social/regional com vistas à
educação de qualidade social; 

c) Como processo de diálogo e interação
entre instituição formadora e sociedade.

Os programas, projetos e ações do Curso
de  Segunda  Licenciatura  serão  propostos  e
normatizados  pelo  NDE  e  Colegiado  de  Curso,
tendo  como  preocupação  a  relevância  social,
regional,  cultural,  pedagógica,  metodológica  e
epistemológica. 

Cada  atividade,  evento,  projeto  ou
programa  definido,  será  devidamente  cadastrado
no Campus, por meio dos mecanismos de registro
disponíveis,  podendo,  em  decorrência  e  ao  seu
final,  emitir  certificados  de  extensão,  valendo
como  atividades  complementares,  desde  que
contemplados  pelo  “Regulamento  de  Atividades
Complementares  do  Curso  de  Segunda
Licenciatura em Pedagogia”. 

Além  da  linha  de  ação  descrita,  as
iniciativas  de  integração  Pesquisa,  Ensino  e
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Extensão serão realizadas por meio de fóruns de
debates  sobre  temas  relacionados  ao  curso,
envolvendo os  professores  do Campus  Avançado
Ipameri e de outras instituições, com o objetivo de
promover Núcleos de Pesquisa. 

Além  disto,  pretende-se  promover  e
apoiar as atividades de extensão, relacionadas aos
egressos,  com  o  objetivo  de  aproximar  a
comunidade  e  os  diversos  segmentos  do  setor
produtivo,  captando  informações  sobre  as
necessidades  de  qualificação,  requalificação
profissional  e  avaliação  constante  do  papel  do
Instituto  Federal  Goiano  Campus  Avançado
Ipameri no desenvolvimento local e regional.

9.  Tecnologias  de  Infor-
mação e Comunicação (TIC)

As Tecnologias da Informação e Comuni-
cação (TIC) representam um conjunto de recursos
tecnológicos que auxiliam nos processos informa-
cionais  e  comunicativos,  como  importante  ferra-
menta para o atendimento às mudanças educacio-
nais,  para a melhoria da qualidade do ensino, do
planejamento e da gestão dos processos educacio-
nais. 

Para garantir a acessibilidade e o domínio
das TIC, a instituição disponibiliza laboratórios de
informática  que  permitem o  desenvolvimento  de
atividades, previstas pelos docentes. Além disto, o
acesso à Internet está disponível no recinto da bi-
blioteca, em espaço exclusivo para esta atividade. 

O  acesso  às  bases  de  dados  científicos,
pode ser realizado por meio do Portal de Periódi-
cos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (CAPES).  

As TIC, diretamente relacionadas à comuni-
cação  dentro  do  Campus  Avançado  Ipameri,  são
bastante diversificadas. Existem três grandes áreas
na  comunicação,  compreendendo  a  comunicação
interna direcionada a todos os colaboradores; a co-
municação  acadêmica  direcionada  para  diretores,
coordenadores acadêmicos e coordenadores de cur-
so e a comunicação aos discentes. 

Na comunicação interna são veiculados in-
formes, comunicações, e-mails e programas com o
objetivo  de  divulgar  informações  fundamentais

para o funcionamento do Campus como um todo,
além da difusão de boas práticas e campanhas ado-
tadas pelo IF Goiano. São encontrados, nesta mo-
dalidade, o Portal do IF Goiano, e-mails institucio-
nais e campanhas, voltadas para os colaboradores. 

Para a comunicação acadêmica são direcio-
nadas informações e instruções acadêmicas para o
funcionamento do Campus e dos cursos, envolven-
do assuntos diretamente relacionados às competên-
cias  da Diretoria  Geral,  Coordenação de Ensino,
Coordenação de Cursos e Docentes. Os meios utili-
zados  para  esta  comunicação são o  Portal  do  IF
Goiano e o SUAP (Sistema Unificado de Adminis-
tração Pública), onde são divulgados documentos,
informes e orientações, relacionadas à área acadê-
mica  como  Avaliações,  Documentos,  Processos,
ENADE, entre outros. No início de cada semestre,
ocorre a Semana Pedagógica, em que são realiza-
das reuniões com o corpo docente, coordenação e
direção. 

Na comunicação direcionada aos estudantes,
são  disponibilizados,  no  Portal  do  IF  Goiano,  o
Manual da Assistência Estudantil, o Sistema de Re-
gistro Acadêmico (Q-Acadêmico WEB), informa-
ções,  orientações,  calendários,  documentos  e  de-
mais questões, relacionadas à vida institucional do
discente. O coordenador de curso e os professores
também auxiliam para  que  esta  comunicação  se
torne mais efetiva, utilizando, na comunicação com
os estudantes,  e-mail das turmas, grupos em redes
sociais e  hangout.  A informação, também, ocorre
via afixação de avisos em painéis em sala de aula e
em corredores do Campus, na Biblioteca, em labo-
ratórios e demais locais de convivência acadêmica.

10. Avaliação

Neste  tópico,  serão  apresentados  os
sistemas de avaliação utilizados no Curso Superior
de Segunda Licenciatura em Pedagogia.

10.1.  Sistema  de  Avaliação  do
Processo Ensino-Aprendizagem 

A  função  da  avaliação  é  aperfeiçoar
métodos,  estratégias  e  materiais,  visando  o
aprimoramento da aprendizagem do estudante e a
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melhoria  no  método  de  ensino  do  professor,
possibilitando  a  comunicação  contínua  e
permanente  entre  os  agentes  do  processo
educativo. A avaliação não deve ser encarada como
um  fim  em  si  mesma.  Pelo  contrário,  deve  ter
como principal função, orientar o professor quanto
ao  aperfeiçoamento  de  suas  metodologias  e
possibilitar  ao  estudante,  a  consciência  de  seu
desempenho  e  das  suas  necessidades  de
aprimoramento. 

 Neste contexto,  o sistema de avaliação
adotado  em  cada  componente  curricular  ou
atividade  depende  dos  seus  objetivos.  Além dos
artigos científicos,  para avaliação dos estudantes,
os professores utilizam provas teóricas e práticas;
relatórios de atividades; trabalhos de pesquisa e/ou
apresentação  de  seminários;  desenvolvimento  de
projetos  e  participação,  durante  as  atividades
acadêmicas,  nas  disciplinas,  respeitando  a
autonomia  didática  do  professor,  porém,  dando
ênfase,  sempre  que  possível,  às  atividades  de
caráter  prático  e/ou  que  ensejem  a  relação
teoria/prática.

O  aproveitamento  acadêmico  nas
atividades  didáticas  reflete  o  acompanhamento
contínuo  do  desempenho  do  estudante,  avaliado
por  meio  de  atividades  avaliativas,  conforme  as
peculiaridades da disciplina.

Dada  a  natureza  das  competências
necessárias  ao  profissional  que  atua  na
Licenciatura em Pedagogia, as avaliações poderão
ser  realizadas,  utilizando-se  instrumentos  que
contemplem trabalhos efetuados de forma coletiva
ou  individual,  porém,  dando  ênfase  sempre  que
possível, às atividades em equipe. Os conteúdos a
serem  avaliados  deverão  atender  aos  objetivos,
com vistas a atingir as competências e habilidades,
exigidas  do  educando  previstas  no  Projeto
Pedagógico do Curso.

A  avaliação  diagnóstica  e  formativa
ocorre de forma processual e contínua, na qual o
professor,  munido  de  suas  observações,  tem um
diagnóstico pontual da turma. O professor poderá
utilizar  diferentes  formas  e  instrumentos  de
avaliação,  que  levem  o  discente  ao  hábito  da
pesquisa,  da reflexão, da criatividade e aplicação
do conhecimento em situações variadas.

Os  resultados  das  avaliações  são
discutidos  com  os  alunos  e  utilizados  pelo
professor  como  meio  para  a  identificação  dos
avanços e dificuldades dos discentes, com vistas ao

redimensionamento  do  trabalho  pedagógico,  na
perspectiva  da  melhoria  do  processo  ensino-
aprendizagem.

A sistemática de avaliação do Curso de
Segunda  Licenciatura  em  Pedagogia tem  como
base o Regulamento dos Cursos de Graduação do
IF Goiano (Resolução nº 07/2016/CS/IF Goiano).

Para efeito de aprovação ou reprovação
em disciplina,  são  aplicados  os  critérios  abaixo,
resumidos no Quadro 2:

I.  O  aluno  será  considerado
APROVADO,  quando  obtiver  nota  final  na
disciplina  (NF)  igual  ou  superior  a  6,0  (seis)
pontos e frequência por disciplina igual ou superior
a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento),  sendo  a
composição das notas semestrais feitas pela média
das avaliações.

II. Terá direito à Avaliação Final (AF) da
disciplina  o  estudante  que  obtiver  NF  igual  ou
superior a 3,0 e inferior a 6,0 e frequência igual ou
superior  a  75%.  Após  a  avaliação  final,  será
considerado  aprovado  o  estudante  que  obtiver
Média Final (MF) maior ou igual a 6,0. A Média
Final  da disciplina,  após a Avaliação Final  (AF),
será  calculada  pela  média  aritmética  entre  Nota
Final  (NF)  e  Avaliação  Final  (AF).  A Avaliação
Final  deverá  abranger,  no  mínimo,  75%  do
conteúdo  desenvolvido  ao  longo  do  semestre,
previsto no plano de ensino.

III.  Caso  a  Nota  Final  seja  igual  ou
superior a 6,0, esta será considerada como a Média
Final.

IV. Estará REPROVADO o estudante que
obtiver Nota Final (NF) inferior a 3,0 (três) pontos
ou Média Final (MF) inferior a 6,0 (seis) pontos ou
frequência inferior a 75%.

Quadro 2:  Resumo de critérios para efeito de
promoção  ou  retenção  nos  Cursos  de
Graduação do IF Goiano

CONDIÇÃO
SITUAÇÃO

FINAL

NF ≥ 6,0 e FREQ ≥ 75% APROVADO

3,0 ≥ NF < 6,0 e FREQ ≥ 75% EXAME FINAL

NF ≤ 3,0 ou MF < 6,0 ou FREQ <
75%

REPROVADO

NF= Nota Final FREQ = Frequência  MF = Média Final

V. A Avaliação Final do estudante que for
reprovado em determinada disciplina, deverá ficar
retida  na Coordenação de Registros  Acadêmicos,
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arquivada com a pasta do estudante, para fins de
comprovação da reprovação do mesmo.

VI.  A revisão de avaliações,  referente à
Avaliação Final, deve ser requerida pelo estudante
ao coordenador do curso, através do Protocolo da
Instituição,  mediante  exposição  de  motivos,  no
prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  após  a
publicação da nota.

Após  a  realização  das  avaliações,  caso
sejam identificadas dificuldades de aprendizagens,
serão adotadas as seguintes ações para a melhoria
do processo ensino-aprendizagem: 

- análise de situações educativas comple-
xas e/ou problemas;
-  definição  de  intervenções  adequadas,
alternativas  às  que  forem  consideradas
inadequadas para promover a aprendiza-
gem dos estudantes;
- elaboração de planos de trabalho, a par-
tir de observações realizadas.

Estas ações são planejadas pelo Núcleo de
Apoio Pedagógico (NAP), juntamente com o coor-
denador de curso e docentes.

10.2 Sistema de Avaliação do Pro-
jeto Pedagógico de Curso 

A avaliação do projeto do Curso consiste
numa sistemática que envolve três dimensões:

A  primeira  trata-se  da  atuação  da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Instituto
Federal  Goiano  que  tem  como  finalidade  a
condução dos processos de avaliação de todos os
aspectos e dimensões da atuação institucional  do
IF  Goiano,  em  conformidade  com  o  Sistema
Nacional  de  Avaliação  do  Ensino  Superior
(SINAES),  instituído  pela  Lei  nº  10.861,  de
14/04/2004.

A segunda dimensão trata da atuação do
NDE e Colegiado de Curso que organizam espaços
de  discussão  e  acompanhamento  do  processo
didático-pedagógico  do  curso,  por  meio  de
reuniões  e  levantamentos  semestrais.  Estas
reuniões permitem observar, além da produção dos
professores, o investimento realizado no sentido da
socialização de pesquisas em diferentes espaços da
comunidade e o desempenho dos estudantes.

A  terceira  dimensão,  que  auxilia  na
avaliação  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  e  do
processo  de  ensino,  refere-se  à  Avaliação  do

Desempenho dos Estudantes do Curso de Segunda
Licenciatura em Pedagogia, realizada por meio da
aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE). Consiste em um instrumento
de  avaliação  que  integra  o  Sistema  Nacional  da
Avaliação  do  Curso  Superior  (SINAES)  e  tem
como  objetivo  acompanhar  o  processo  de
aprendizagem  e  o  rendimento  dos  alunos  dos
cursos  de  graduação  em  relação  aos  conteúdos
programáticos,  às  habilidades  e  competências
desenvolvidas.

De acordo com a Lei nº 10.861, de 14 de
abril  de  2004,  Art.  5º,  §  5º:  o  ENADE  é
componente  curricular  obrigatório  dos  cursos  de
graduação.  Por  isso,  os  estudantes  selecionados
pelo INEP para participarem do ENADE deverão
comparecer e realizar, obrigatoriamente, o Exame,
como condição indispensável para sua colação de
grau e emissão de histórico escolar.

São  avaliados  pelo  ENADE  todos  os
estudantes  do  primeiro  ano  do  curso,  como
ingressantes,  e  do  último  ano  do  curso,  como
concluintes, de acordo com orientações do INEP a
cada ciclo de avaliação.

Destacamos,  ainda,  que o Ministério da
Educação  alterou  a  forma  de  avaliar  os  cursos
superiores e divulgou a Portaria Normativa nº 4, de
05/08/2008,  publicada  no  DOU  em  07/08/2008,
instituindo o Conceito Preliminar de Curso (CPC).
Dessa  maneira,  em  conformidade  com  esta
Normativa,  o Curso de Segunda Licenciatura em
Pedagogia trabalhará para obter conceitos entre 4 e
5,  visando  atender  plenamente  aos  critérios  de
qualidade para funcionamento do curso.

Além  disto,  a  Instituição  visa  uma
proposta  inovadora,  em  que  pretende  ter
conhecimento sobre a situação de seus egressos no
mercado de trabalho, evidenciando sua história de
conquistas e dificuldades,  como também obtendo
dados  como:  nível  salarial  atual,  tempo  de
aquisição  do  primeiro  emprego,  rotatividade  do
emprego,  compondo, assim, um grande banco de
dados dos alunos egressos. Para tanto, a Instituição
prevê a criação de um sistema online disponível
pelo site,  que viabilizará, aos egressos, o
preenchimento de um formulário de coleta de
informações, instrumento fundamental para o
sucesso da avaliação da eficiência do curso. A
Instituição,  ainda  proporcionar, anualmente, um
Encontro de Egressos, para  que  haja troca de
experiência entre estes. 
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11.  Núcleo  Docente  Estru-
turante (NDE)

O  Núcleo  Docente  Estruturante
(NDE)  está  normatizado  pelo  Regulamento  dos
cursos de Graduação do IF, em consonância com a
Resolução CONAES nº 01 de 17/06/2010 e Pare-
cer CONAES nº 04 de 17/06/ 2010. O Núcleo Do-
cente Estruturante (NDE) de um curso de gradua-
ção  constitui-se  de  um grupo  de  docentes,  com
atribuições acadêmicas de acompanhamento peda-
gógico do curso, atuando no processo de concep-
ção, consolidação e contínua atualização do PPC.

O Art.  48 do Regulamento dos cursos de
graduação do IF Goiano prevê que o NDE deve ser
constituído  por  membros  do  corpo  docente  do
curso, que exerçam liderança acadêmica, no âmbi-
to do mesmo, percebida na produção de conheci-
mentos na área, no desenvolvimento do ensino, e
em outras dimensões entendidas como importantes
pela instituição e que atuem no desenvolvimento
do curso.  O presidente do  NDE será  prioritaria-
mente o Coordenador de Curso ou eleito entre seus
pares, com a maioria simples dos votos. 

São atribuições do NDE:
I – contribuir para a consolidação do perfil profis-
sional do egresso do curso;
II – zelar pela integralização curricular entre as di-
ferentes atividades de ensino constantes
no currículo;
III  –  indicar  formas  de  incentivo  ao  desenvolvi-
mento de linhas de pesquisa e extensão oriundas de
necessidades da graduação, de exigências do mer-
cado de trabalho e afinadas com as políticas públi-
cas relativas à área de conhecimento do curso;

O NDE do Curso de Segunda Licenciatura
em Pedagogia realiza reuniões com intervalos se-
mestrais,  conforme atas  disponíveis  e  arquivadas
na Coordenação do Curso, para acompanhamento,
estabelecimento das estratégias de consolidação e
para avaliação deste PPC. Para tanto, a Coordena-
ção do Curso se reúne periodicamente com os re-
presentantes de turma e com os professores do cur-
so para avaliar fragilidades e fortalezas das disci-
plinas e seus planos de ensino. O resultado destas
reuniões, acompanhado do resultado das autoavali-
ações promovidas com a Comissão Própria de Ava-
liação (CPA), são discutidos com o NDE, que defi-
ne  estratégias  de  melhorias  e  adequações  deste
PPC. 

O  coordenador do  curso,  com os  pro-
fessores, realizam orientações aos alunos, em
sala de aula, fazendo menção a partes e temas
do PPC de forma a integrá-los no contexto do
documento e  da organização do curso.  Além
disso, estimula-se a participação da comunida-
de acadêmica como um todo no conhecimento
e apropriação do documento, permitindo o de-
bate  e  o  aperfeiçoamento,  inter-relacionando
essas informações com a análise detalhada dos
resultados  refletidos  nos  relatórios  gerados
pela CPA

12.  Núcleo  de  Apoio
Pedagógico (NAP)

O  NAP configura-se  como  espaço  de
estudos  e  ações  educacionais,  desenvolvendo
atividades  didático-pedagógicas,  voltadas  para  o
ensino,  oferecendo  mecanismos  de  melhoria  do
processo  de  aprendizagem e  de  apoio  ao  corpo
docente, contribuindo para o aprofundamento dos
conhecimentos pedagógicos.

São atribuições do NAP:

I. analisar os resultados da avaliação do
processo  acadêmico  dos  cursos,
detectando  fragilidades  a  serem
corrigidas  e  potencialidades  a  serem
reforçadas; 
II.  examinar  os  dados  estatísticos
referentes  ao  rendimento  escolar  dos
discentes  (aproveitamento  e
frequência),  nos  diferentes
componentes  curriculares  de  todos  os
cursos; 
III.  examinar os dados estatísticos das
avaliações  docentes  semestrais
realizadas pelos estudantes, bem como
elaborar relatório; 
IV.  identificar  e  minimizar  as  causas
das  dificuldades  e  insatisfações  dos
discentes, que ocasionam a retenção, as
faltas,  o  baixo rendimento escolar  e  a
evasão; 
V.  assessorar  a  prática  pedagógica,
voltada à inovação educacional  para a
qualidade de ensino; 
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VI.  auxiliar  no  processo  de  seleção  e
acompanhamento  de  monitores  e
tutores; 
VII.  assessorar  as  coordenações  de
curso, os colegiados de curso, os NDE
e o  corpo docente  para  a  concepção,
consolidação,  avaliação  e  contínua
atualização do PPC.

13. Colegiado do Curso

O Colegiado do Curso tem como funções
colaborar na definição das diretrizes dessa gradu-
ação,  supervisionar  o  funcionamento  e  desempe-
nho dos programas das disciplinas, proceder à ava-
liação do curso e apreciar matérias a ele submeti-
das.  

De  acordo  com  a  Resolução  nº
07/2016/CS/IF Goiano, o colegiado de curso é res-
ponsável pela coordenação didática e a integração
de estudos  de cada curso,  é,  portanto,  um órgão
primário normativo, deliberativo, executivo e con-
sultivo, com composição,  competências e funcio-
namento definidos no Regimento Interno e tem as
seguintes atribuições:

I. avaliar e deliberar a respeito do projeto
pedagógico  do  curso  e  suas  alterações,
conforme sugestões do NDE; 
II. assessorar a coordenação do curso nas
decisões; 
III. reunir-se e tomar decisões conjuntas
com os demais Colegiados de Curso do
Campus,  quando  o  assunto  da  matéria
exigir, a critério da diretoria de ensino; 
IV. deliberar sobre demandas acadêmicas
encaminhadas por docentes e discentes; 
V.  analisar  os  processos  dos  estudantes
em programas de mobilidade estudantil;
VI.  deliberar  solicitações  de
aproveitamento  de  disciplinas,  após
análise do professor da área; 
VII. apreciar e deliberar os processos de
reconsideração  de  desligamento  de
discentes.

13.1  Constituição do Colegiado

Com  base  no  Art.  42  da  Resolução  nº
07/2016/CS/IF Goiano, o Colegiado do Curso será
constituído de:

I.  coordenador  do  curso,  como presidente
do colegiado; 
II.  mínimo  de  três  professores  efetivos,
relacionados ao curso de graduação, eleitos
entre seus pares, que estejam efetivamente
exercendo atividades docentes; 
III.  dois  discentes,  regularmente
matriculados  no  curso,  eleitos  entre  seus
pares.
§ 1º.  À exceção do coordenador, os demais
membros  do  Colegiado  terão  mandato  de
dois  anos,  com  possibilidade  de
recondução, por igual período. 
§  2º.  Cada  segmento  que  compõe  o
Colegiado  deverá  ter  um  suplente  eleito
entre seus pares.

13.2 Atribuições do presidente do
Colegiado 

Compete ao Presidente do Colegiado:

I.  convocar  e  presidir  as  reuniões,  com
direito a voto, inclusive o de qualidade; 
II.  representar  o  Colegiado  junto  aos
órgãos da Instituição; 
III.  encaminhar  as  deliberações  do
Colegiado; 
IV. coordenar a integração do Colegiado
com os demais órgãos da instituição; 
V.  arquivar  as  atas  das  reuniões  do
colegiado e do NDE.

13.3 Das Reuniões

O  Colegiado  reunir-se-á,  ordinariamente,
no mínimo, duas vezes por semestre sempre que
convocado pelo Presidente. Estas reuniões deverão
ocorrer, somente, com a maioria absoluta de seus
membros. 

As reuniões do Colegiado poderão ocorrer,
extraordinariamente, a qualquer tempo, desde que
convocadas  pelo  Presidente  ou  por  requerimento
de, no mínimo, 1/3 de seus membros. 

As decisões do Colegiado serão tomadas
por maioria simples de votos, com base no número
de membros presentes e serão lavradas em Ata.
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14.  Comitê  de  Ética  em
Pesquisa (CEP)

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do
Instituto  Federal  Goiano  (CEP/IF  Goiano)  é  um
colegiado interdisciplinar e independente, vincula-
do  à  Comissão  Nacional  de  Ética  em  Pesquisa
(CONEP),  criado para defender os interesses dos
sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignida-
de e para contribuir no desenvolvimento da pesqui-
sa dentro dos padrões éticos. Destaca-se que o CEP
do IF Goiano presta atendimento a outras Institui-
ções, cujos projetos são distribuídos pela CONEP. 

Os  projetos  a  serem avaliados  pelo  CEP
devem ser submetidos via  Plataforma Brasil. São
avaliados os projetos de pesquisa com dados, ainda
não coletados. Em relação a pesquisas em desen-
volvimento ou com dados coletados, estas não se-
rão avaliadas.

O Regimento do CEP e demais  informa-
ções podem ser encontradas site do IF Goiano. 

15.  Perfil  dos  Docentes  e
Técnicos Administrativos

Neste  tópico  são  apresentados  o  perfil
dos técnicos administrativos e docentes.

15.1 Perfil dos Técnicos Adminis-
trativos

Anexo V

15.2 Perfil dos Docentes

15.2.1 Coordenadora do Curso

Nome: Rozane Alonso Alves

Titulação:
Doutora em Educa-
ção

Formação  Acadêmi-
ca:

Licenciatura  em
Pedagogia

Experiência  Profis-
sional:

Docência 

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva

15.2.2 Docentes 

Importante  ressaltar  que  o  atual  quadro
de docentes atende às necessidades do Curso. Os
docentes  que  ministram  aulas  no  Curso  de
Segunda  Licenciatura  em  Pedagogia  estão
elencados no Anexo VI.

O regime de trabalho do corpo docente é
de tempo integral e permite dedicação à docência,
o  atendimento  aos  discentes,  a  participação  no
colegiado, o planejamento didático e a preparação
e  correção  das  avaliações  de  aprendizagem.  O
Regulamento de Atividades Docente  (RAD) é o
documento  em  que  constam  as  atividades
individuais  dos  professores,  distribuídas  em
ensino, pesquisa, extensão, gestão e participação
em núcleos e comissões. 

Destaca-se que nas reuniões pedagógicas,
realizadas  no  início  de  cada  semestre,  são
discutidas,  coletivamente,  com  os  docentes  e
coordenações propostas para melhorias contínuas
das atividades docentes.

15.2.2.1  Docentes  responsáveis
pelas disciplinas do Curso 

Anexo VII.

16. Infraestrutura

O Campus Avançado Ipameri possui uma
área total  de  29,04 hectares  (290.400 m²),  sendo
que  4.922,50  m²  são  de  área  construída,
distribuídas  em  vários  ambientes.  O  quadro,  a
seguir, apresenta a estrutura física disponibilizada
para  o  funcionamento  do  Curso  de  Segunda
Licenciatura em Pedagogia.
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Quadro 3 – Infraestrutura do Campus   
Avançado Ipameri

Ocupação do Terreno Área m²

Área Total do Terreno 290.400,00

Área Construída Total 4.922,50

Área Construída Coberta 3.730,32

Pavimentação Asfáltica 3.200,96

Bloco E

Sala do NAPNE 01
Sala de Assistência Estudantil 01
Sanitários (feminino e 
masculino)

03

Sanitários (feminino e 
masculino p/ atender pessoas 
portadoras de necessidades 
especiais)

02

Zeladoria (sala, cozinha e 
despensa)

01

Bloco C

Pátio coberto 01

Recepção da biblioteca 01

Salas de reuniões 01

Sala de estudo coletivo 01

 Acervo 01

 Banheiro 01

Almoxarifado 01

Salas de aula 02

Laboratório de Software 01

Laboratório de Manutenção 01

Bloco D

Salas de aula 03

Sala de patrimônio 01

Bloco A

Secretaria 01

Coordenação de Ensino 01

Sala de Processamento de 01

Dados
Coordenação de 
Administração

01

Sala de Coordenação de Curso 02
Núcleo  de  Apoio  Pedagógico
(NAP)

01

Copa 01
Gabinete 01
Sala da Direção-Geral 01
Garagem para 03 veículos 01
Banheiros
(Masculino/Feminino)

02

Bloco B

Laboratório Mattics 01

Laboratório de Software 01

Sala de Professores 02

Auditório

Auditório  (capacidade  para
200 pessoas)

01

Camarim 02
Sanitário  dos  camarins
(masculino e feminino)

02

Sanitários  (masculino  e
feminino)

02

Quadra Poliesportiva

Quadra Poliesportiva coberta 01
Sanitários  (masculino  e
feminino)

02

Centro de Convivência

Centro de convivência 01

   Cantina 01

Guarita

Sala 01

  Banheiro 01

O quadro acima apresenta uma excelente
infraestrutura, preparada para a oferta de cursos de
graduação de  qualidade,  pois,  além das  salas  de
aula,  conta,  também,  laboratórios,  quadra  polies-
portiva, cantina, centro de convivência e auditório
(capacidade para 200 pessoas). 

É importante informar que a rodovia que
dá  acesso  ao  Campus  Avançado  é  pavimentada,
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bem  como  as  ruas  e  avenidas  no  seu  interior,
proporcionando  condições  adequadas  de  tráfego
interno.

16.1 Salas de Professores

As  salas  dos  professores  são  amplas,
arejadas,  climatizadas,  bem  iluminadas,  com
computadores e acesso à Internet, além de armários
individuais  para  guardar  seus  pertences,  mesa  e
cadeiras. O espaço físico é adequado ao número de
professores.

16.2 Salas de Aula

Todas as  salas de aulas  são climatizadas,
bem iluminadas e com espaço físico adequado ao
número de alunos. Possuem mesa e cadeira para o
docente,  cadeiras  universitárias  em  quantidade
adequada à oferta do curso, quadro de vidro e tela
de projeção. 

16.3 Sala de Coordenação

A  sala  do  coordenador  é  arejada  e
iluminada, com computador conectado à internet,
mesa,  armário  e  cadeira,  com  espaço  suficiente
para  o  atendimento  aos  docentes,  discentes  e
comunidade.

16.4 Biblioteca

A  Biblioteca  possui  uma  área  total  de
152,54 m²,  com acessibilidade aos  portadores  de
necessidades  especiais  e  um  sistema,
completamente informatizado, possibilitando fácil
acesso,  via  terminal  ao  seu  acervo.  O  sistema
informatizado  (Sistema  Pergamum) propicia  a
reserva  de  exemplares,  cuja  política  de
empréstimos  prevê  prazos  máximos  para
estudantes  e  professores,  além  de  manter,  pelo
menos, 01 (um) volume para consultas na própria
Instituição.  O  acervo,  com  todos  os  títulos,
tombados  junto  ao  patrimônio  da  Instituição,  é
dividido  por  áreas  de  conhecimento,  facilitando,
assim,  a  procura  por  títulos  específicos,  com
exemplares  de livros  e  periódicos,  contemplando
áreas  de  abrangência  do  curso.  A  biblioteca,

também,  oferece  serviços  de  empréstimo,
renovação  e  reserva  de  material,  consultas
informatizadas  a  bases  de  dados  e  ao  acervo,
orientação  na  normalização  de  trabalhos
acadêmicos,  orientação  bibliográfica  e  visitas
orientadas. 

O  atendimento  ao  público  acontece  em
todos os períodos de funcionamento da Instituição,
das 7 h às 11 h, das 13 h às 16 h e das 19 h às 22 h.

O acervo  bibliográfico  disponível  para  o
Curso  de  Segunda  Licenciatura  em  Pedagogia,
consta  nas  especificações  dos  componentes
curriculares, no Anexo III.

O acesso à Internet está disponível no
recinto da biblioteca, no espaço exclusivo para esta
atividade. O acesso às bases de dados científicos
por meio do portal de periódicos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) pode ser realizado por meio do endereço
http://www.periodicos. capes.gov.br. 

16.5.  Atendimento  às  pessoas
com  Necessidades  Educacionais
Especícifas 

O  Campus  Avançado  Ipameri  apresenta
infraestrutura para atender pessoas com mobilidade
reduzida, possui rampas de inclinação suave, com
corrimãos  de  altura  adequada  aos  portadores  de
necessidades específicas e sanitários adaptados.

16.6. Recursos Audiovisuais

O  Campus  Avançado  Ipameri  conta
com  recursos  audiovisuais  e  multimídia  que
visam  contribuir  para  a  qualidade  dos
trabalhos  realizados  em  sala  de  aula,
auxiliando o desempenho didático-pedagógico
dos  docentes  e,  consequentemente,
aprendizagem dos estudantes. 

Os  estudantes  têm  acesso  a
equipamentos  de  informática  (datashow,
computador) com Internet, na biblioteca e nos
laboratórios,  que  atendem  às  necessidades
institucionais e do curso. 

O  IF  Goiano  –  Campus  Avançado
Ipameri  possui  2  laboratórios  de  software,  com
capacidade  para  atender  30  alunos,  com
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computadores  de  mesa,  softwares,  atendendo
plenamente o número total de usuários, possuindo
velocidade  de  internet  via  banda  larga,  contando
com Wi-Fi nas salas de aula, refrigeração com ar-
condicionado, limpeza e conservação dos espaços
físicos  e  equipamentos.  A  atualização  de
equipamentos  e  softwares  é  feita  através  de
trabalho conjunto entre a direção,  coordenadores,
professores e gerência de TI, visando ofertar novas
tecnologias  e  equipamentos  modernos  a  seus
discentes. 

16.7 Área de Lazer e Circulação

O  Campus  Avançado  Ipameri  dispõe  de
uma  quadra  poliesportiva  coberta,  para  as
atividades de esporte e lazer, com sanitários. Além
disso, dispõe de pátio coberto; cantina e centro de
convivência.  Todas as  instalações  atendem aos
requisitos de dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, conservação e comodidade
necessárias às atividades desenvolvidas.

16.8 Assistência Estudantil

A assistência estudantil deve ser entendida
como direito social, capaz de romper com tutelas
assistencialistas  e  com  concessões  estatais,  com
vistas a inclusão social, formação plena, produção
de conhecimento, melhoria do desempenho acadê-
mico e o bem-estar biopsicossocial. 

No Campus Avançado Ipameri, a assistên-
cia estudantil é de responsabilidade da Coordena-
ção  de  Assistência  Estudantil  (CAE),  sendo  res-
ponsável, também, pela implantação e implementa-
ção dos serviços assistenciais, por meio de Progra-
mas  cujo  objetivo  é  minimizar  a  evasão  escolar,
bem como oportunizar o acesso à educação de for-
ma igualitária.

O  programa  de  Assistência  Estudantil  é
destinado aos  estudantes  regularmente  matricula-
dos neste Campus, nos cursos presenciais em todas
as suas modalidades, em consonância com o Pro-
grama  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNA-
ES)  e  Regulamento  do  Programa  de  Assistência
Estudantil no IF Goiano. O programa é direcionado
aos  estudantes  que  não  possuem condições  eco-

nômicas/financeiras de prosseguirem sua trajetória
acadêmica.

Para inclusão no programa do IF Goiano -
Campus  Avançado  Ipameri  com matrícula  e  fre-
quência regular, os alunos devem apresentar condi-
ções socioeconômicas que justifiquem a necessida-
de do recebimento do auxílio financeiro estudantil.
Dentre os benefícios estão: o auxílio-alimentação e
o auxílio-transporte. 

16.9 Laboratórios Específicos

Os  laboratórios  de  informática  (Anexo
VIII)  são  climatizados,  possuem  bancadas,
cadeiras  e  equipamentos  que  atendem  às
necessidades institucionais e do curso. Além disto,
há  regulamento  e  normas  para  sua  utilização.  A
manutenção  é  constante,  havendo  reposição
imediata  de  algumas  peças  e  outras  que  são
adquiridas,  conforme  demanda  e  disponibilidade
de  recursos.  Tanto  os  estudantes  como  docentes
podem requisitar a qualquer momento, via SUAP
(sistema integrado),  a  manutenção das  máquinas.
Semestralmente,  é  realizada  a  atualização  de
software,  havendo  serviços  de  apoio  técnico,
realizado pelo setor de Tecnologia da Informação
(TI). 

As demandas, em relação aos softwares a
serem  utilizados,  bem  como  as  demais
necessidades  dos  laboratórios,  são  levantadas
semestralmente,  observando  as  exigências  dos
componentes curriculares. 
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ANEXO I - MATRIZ CURRICULAR DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
1º PERÍODO

DISCIPLINAS CHSE-HR
Trabalho e Educação 40
Escola e Currículo 40
Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos da Educação 60
Metodologia da Pesquisa Educacional 40
Políticas Públicas, Fundamentos e Organização da Educação Básica 60
Total de aulas / Semanal / Semestral 240

2º PERÍODO
DISCIPLINAS CHSE-HR

Educação Contemporânea 60
Fundamentos da Didática e Metodologia de Ensino 60
Gestão Educacional 60

Educação, Sexualidade e Gênero 40

Optativa I 40
Total de aulas / Semanal / Semestral 260

3º PERÍODO
DISCIPLINAS CHSE-HR

Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 40 
Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências 60
Fundamentos e Metodologia do Ensino de História e Geografia 40
Educação Especial e Inclusão 60
Estágio Supervisionado I 150 
Total de aulas / Semanal / Semestral 350

4º PERÍODO
DISCIPLINAS CHSE

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática 40
Fundamentos e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 60
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 60
Optativa II 40
Estágio Supervisionado II 150
Total de aulas / Semanal / Semestral 350
Total de Horas Semestrais do Curso 1200
Atividades Complementares 30
Trabalho de Curso (TC) 30

Total de Horas do Curso 1260

*  CHSE-HR – Carga Horária Semestral. As aulas são de 60 minutos.
 **  As disciplinas poderão ser ofertadas utilizando a modalidade semipresencial, integral ou parcialmente, desde
que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, conforme Portaria nº 4.059 
de 10/12/2004.
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ANEXO II - MATRIZ CURRICULAR DE DISCIPLINAS OPTATIVAS

2º PERÍODO
DISCIPLINAS CHSE-HR

Tecnologias Educacionais 40
Financiamento da Educação 40

4º PERÍODO
Organização do Trabalho Pedagógico em Espaços não Escolares 40
Ética e Educação 40

CH. Total das Disciplinas 160
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ANEXO III - EMENTAS
PRIMEIRO SEMESTRE

TRABALHO E EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

Trabalho como categoria fundante do ser social. Teleologia, causalidade e objetivação. Objetivação e
conhecimento: o problema da educação. A categoria da reprodução social. Capitalismo e trabalho ali-
enado. A crise do capitalismo, trabalho e educação. Teorias acerca do fim da sociedade do trabalho e
seu reflexo sobre a educação. Educação, trabalho e ideologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 2. 
ed. São Paulo, SP: Boitempo, 2009.
DURÃO, Fábio A.; ZUIN, Antonio.; VAZ, Alexandre F. (orgs). A indústria cultural hoje. São Pau-
lo: Boitempo, 2008. 
SILVA, Tomaz Tadeu da; GENTILLI, Pablo; ENGUITA, Mariano Fernandez. Neoliberalismo, qua-
lidade total e educação. São Paulo: Vozes, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTUNES, Ricardo L. C. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. 16. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2015.
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 5. ed. São Paulo, SP: Moderna, 
2016. 
FREITAS, Eliano de Souza M. O trabalho de campo como estratégia pedagógica no ensino de jo-
vens e adultos. Belo Horizonte, MG: RHJ, 2012.
GHIRALDELLI JR., Paulo. História da educação brasileira. 5. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2015. 
PARO, Vitor Henrique. Por dentro da escola pública. 4. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2016. 
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PRIMEIRO SEMESTRE

ESCOLA E CURRÍCULO

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

A disciplina discute os fundamentos e concepções de currículo, enfatizando a sua história a partir da
ideia do currículo como artefato cultural e social. Dessa forma, trabalha as determinações sociais da
história e da produção contextual do currículo, observando as relações de poder, o debate no âmbito
da disciplina e da interdisciplinaridade, as práticas escolares, a ideologia do livro didático e dos do-
cumentos oficiais. Assim, busca-se a compreensão de currículo de maneira integrada e contextual
compreendendo-o como campo de análise crítica e sociológica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GONSALVES, Elisa Pereira; PEREIRA, Maria Zuleide da Costa; CARVALHO, Maria Eulina Pessoa
de (Org.). Currículo e contemporaneidade: Questões Emergentes. 2. ed. -. Campinas, SP: Alínea, 
2011. 
MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa; TADEU, Tomaz (Org.). Currículo, cultura e sociedade. 12. 
ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011. 
PEREIRA, Maria Zuleide et. alii.(orgs). Currículo e contemporaneidade: questões emergentes. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GENTIL,  H.  S.  & MICHELS,  M.  H.  (org). Práticas  Pedagógicas:  política,  currículo  e  espaço
escolar. Araraquara, SP: Junqueira & Marin; Brasília, DF: CAPES, 2011.
GHIRALDELLI JR., Paulo. História da educação brasileira. 5. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2015
MACHADO, Nilson José.  Educação,  competência  e  qualidade.  São Paulo:  Escrituras  Editora,
2010.
MARCONDES, Martha Aparecida Santana (org). Temas Transversais e Currículo. Brasília: Liber
Livro Editora, 2008.
MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa. Currículo: políticas e práticas. 13. ed. Campinas, SP: Papirus,
2013. 
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PRIMEIRO SEMESTRE

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, FILOSÓFICOS E SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

60 60

EMENTA

A disciplina estuda os processos de organização da educação escolar a partir de referências concretas
constantes nas várias políticas educacionais que compõem a realidade brasileira, ressaltando: o perío-
do da oligarquia cafeeira, a industrialização restringida da década de 1930, a inserção do capitalismo
de base multinacional / os contornos da ditadura militar e o período de inserção de políticas neolibe-
rais, além dos fundamentos filosóficos e sociológicos para a compreensão e explicação das questões
referentes à sociedade e a escola. Para tanto se estudam os conceitos e fins da educação, a importân-
cia da filosofia para a prática pedagógica e as concepções de homem, mundo e humanização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DALBOSCO, Claudio Almir; PAGNI, Pedro A.; GALLO, Silvio; DALBOSCO, Claudio Almir 
(Org.). Filosofia da educação como práxis humana. São Paulo, SP: Cortez, 2016
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. São Paulo: Vozes, 2016
RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. Rio de Janeiro: Lamparina, 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GENTILI, Pablo (Org). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. 19. ed. 
Petropolis, RJ: Vozes, 2013. 
GHIRALDELLI JR., Paulo. História da educação brasileira. 5. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2015
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo, Ubu, 2017.
MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. 2. ed. São Paulo, SP: Boitempo, 2008. 
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil: (1930-1973). 40. ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2014. 
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PRIMEIRO SEMESTRE

METODOLOGIA DA PESQUISA EDUCACIONAL

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

Construção de textos dissertativos, elaboração de trabalhos e escritos científicos, projetos de pesquisa
e investigação científica. A natureza da Pesquisa em Educação: as abordagens quantitativas, qualitati-
vas. Planejamento da pesquisa educacional: delimitação do problema de pesquisa, métodos e proce-
dimentos de obtenção e análise de dados. Princípios éticos e problemas metodológicos da Pesquisa
Educacional. Elaboração de um artigo no final do curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução á metodologia
científica. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica.
8. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAGNO, Marcos. Pesquisa na escola: o que é, como se faz. 26. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2014. 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2016.
FRANÇA,  Junia  Lessa;  VASCONCELLOS,  Ana  Cristina  de.  Manual  para  normalização  de
publicações técnico-científico. 9. ed. Belo Horizonte, MG: UFMG, 2014
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo, SP:
Atlas, 2014
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2011. 
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PRIMEIRO SEMESTRE

POLÍTICAS PÚBLICAS, FUNDAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

60 60

EMENTA

A presente disciplina estuda as políticas públicas e a organização da educação básica no Brasil enfati-
zando os princípios legais e suas relações com o desenvolvimento social e econômico no âmbito da
globalização/mundialização. Para tanto se analisará as políticas neoliberais e como ela se reflete na
educação tomando as demandas sociais como ponto de reflexão e crítica para se pensar uma educa-
ção democrática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar:
políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2003.
PARO, Vitor Henrique. Por dentro da escola pública. 4. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2016. 
SHIROMA,  Eneida  Oto;  MORAES,  Maria  Célia  Marcondes;  EVANGELISTA,  Olinda.  Política
Educacional. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Lamparina, 2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KUENZER, Acacia Zeneida (Org.). Ensino médio: construindo uma proposta para os que vivem do
trabalho. 6.ed. São Paulo, SP: Cortez, 2009. 
LIBÂNEO, José  Carlos;  FREITAS, Raquel  A.  Marra da  Madeira  (Org.).  Políticas  educacionais
neoliberais  e  escola  pública:  uma qualidade restrita  de  educação escolar.  Goiânia,  GO: Espaço
acadêmico, 2018.
PARO, Vitor Henrique. Educação como exercício de poder. São Paulo: Cortez, 2014. 
SAVIANI, Dermeval. Política e educação no Brasil: o papel do Congresso Nacional na legislação
do ensino. 7. ed. Campinas, SP: Cortez, 2015. 
SILVA,  Aida  Maria  Monteiro  (Org.).  Políticas  Educacionais,  Tecnologias  e  Formação  do
educador: repercussões sobre a Didática e as Práticas de Ensino. Recife, PE: ENDIPE, 2006 
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SEGUNDO SEMESTRE

EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

60 60

EMENTA

A politicidade da Educação. Educação e o paradigma do oprimido. Educação para além do Capital.
A perspectiva crítica de educação e os desafios contemporâneos. Educação Popular. Educação para a
Diversidade.  Juventude  e  Educação.  Interdisciplinaridade  e  Transdisciplinaridade.  Educação
Ambiental e Educação para a paz. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FAZENDA, Ivani. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. 6 ed. São Paulo: Loyola, 1991. 
DURÃO, Fábio Akcelrud; ZUIN, Antônio; VAZ, Alexandre Fernandez (Org.). A indústria cultural
hoje. São Paulo, SP: Boitempo, 2008
BAUMAN, Zygmunt. Sobre educação e juventude. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CARVALHO, José Murilo de.  Cidadania no Brasil: o longo caminho. 15. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Civilização Brasileira, 2012.  
D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Transdisciplinaridade. São Paulo: Palas Atenas, 1997. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 64. ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 2017. 
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. O desafio ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Record, 2012
MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. 2. ed. São Paulo, SP: Boitempo, 2008. 
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SEGUNDO SEMESTRE

FUNDAMENTOS DA DIDÁTICA E METODOLOGIA DE ENSINO

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

60 60

EMENTA

A disciplina trata da análise dos fundamentos teórico-práticos da multidimensionalidade do processo
de ensino e aprendizagem, atentando para a compreensão dos pressupostos políticos que estão subja-
centes ao ato do planejamento didático, rompendo dimensão técnica do conhecimento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de.  Transposição Didática: por onde começar? 2ª Ed. São Paulo:
Cortez, 2011
ANTUNES,  Celso.  Professores  e  professauros: reflexões  sobre  a  aula  e  práticas  pedagógicas
diversas. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Lições de didática. 5. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. 3. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011. 
OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de (Org.). Alternativas
no ensino de didática. 12. ed. Campinas, SP: Papirus, 2013 
SCHON,  Donald  A.  Educando  o  profissional  reflexivo:  um  novo  design  para  o  ensino  e  a
aprendizagem. Porto Alegre, RS: Artmed, 2000.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro.  Técnicas de ensino:  novos tempos, novas configurações. 3. ed.
Campinas, SP: Papirus, 2012. 
VEIGA, Ilma Passos de Alencastro (Org). Técnicas de ensino: por que não? 21ª Ed. Campinas, SP:
Papirus, 2011. (Coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico). 
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SEGUNDO SEMESTRE

GESTÃO EDUCACIONAL

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

60 60

EMENTA

Introdução ao estudo da administração. Evolução histórica. O processo administrativo. Nações gerais
de planejamento, coordenação e controle. A ação administrativa. Centralização e descentralização.
Variáveis comportamentais e ambientais na organização. Fundamentos da gestão democrática dos
sistemas de ensino e das escolas. Pressupostos científicos para implementação democrática do proje-
to político-pedagógico da escola. Análise da sistemática de elaboração, aprovação e financiamento de
projetos educacionais pelos órgãos governamentais e por agências internacionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LIBÂNEO, José Carlos.  Organização e gestão da escola:  teoria e prática.  6. ed., São Paulo: Heccus
Editora. 2013.
LÜCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. 11. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 9.
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FERREIRA, Naura Syria  Carapeto (Org.).  Gestão democrática da educação: atuais  tendências,
novos desafios. 8. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2013 
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio (Org.). Autonomia da escola: princípios e propostas.
6. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2004. 
LIMA,  Licínio  C.  Organização  escolar  e  democracia  radical: Paulo  Freire  e  a  governação
democrática da escola pública. 5. ed. São Paulo, SP: Cortez: 2013. 
PARO, Vitor Henrique.  Administração escolar:  introdução crítica. 17. ed. São Paulo, SP: Cortez,
2012 
VASCONCELLOS,  Celso  dos  S.  Coordenação  do  trabalho  pedagógico: do  projeto  político-
pedagógico ao cotidiano da sala de aula. 15. ed. São Paulo, SP: Libertad, 2013.  
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SEGUNDO SEMESTRE

EDUCAÇÃO, SEXUALIDADE E GÊNERO

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

A sexualidade como construção histórica, social, cultural, política e discursiva. Abordagens contem-
porâneas para Educação Sexual. Estudos de gênero e educação: história, conceitos e movimentos po-
líticos. Escolarização brasileira e a educação para sexualidade e para equidade de gênero. Recursos
didático-metodológicos ao trabalho de Educação Sexual na Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Interfaces entre gênero, orientação sexual e igualdade étnico-racial. Preconceito, discriminação, di-
ferença, alteridade, identidades culturais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BUTLER,  Judith.  Problemas  de  gênero:  feminismo e  subversão  da  identidade.  13.  ed.  Rio  de
Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 2017. 
BRABO, Tânia Suely Antonelli  Marcelino (Org.);  TRINDADE, Diamantino Fernandes  (Coord.).
Gênero, educação e política: múltiplos olhares. São Paulo, SP: Ícone, 2009. 
MISKOLCI, Richard; LEITE JÚNIOR, Jorge (Org.). Diferenças na educação: outros aprendizados.
São Carlos, SP: Edufscar, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AUAD,  Daniela.  Educar  meninas  e  meninos:  relações  de  gênero  na  escola.  São  Paulo,  SP:
Contexto, 2006. 
BRANDÃO,  Helena  Nagamine  (Coord.).  Gêneros  do  discurso  na  escola: mito,  conto,  cordel,
discurso político, divulgação científica. 5. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011 
CAIRO, Cristina. Linguagem do corpo: aprenda a ouvi-lo para uma vida saudável. São Paulo, SP:
Mercuryo, 1999.
FURLANI, Jimena.  Educação sexual na sala de aula  - Relações de gênero, orientação sexual e
igualdade étnico-racial numa proposta de respeito às diferenças. Belo Horizonte: Editora Autêntica,
2011. 
LOURO, Guacira Lopes.  Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 16.
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Licenciatura

SEGUNDO SEMESTRE

OPTATIVA I

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

Estuda o financiamento da educação: as determinações históricas constitucionais e legislações. Fun-
ção redistributiva e supletiva dos sistemas de educação. Salário Educação. Os Programas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Utilização de recursos públicos para o desenvolvimento
e manutenção da Educação Básica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar:
políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2003. 2012 
MELCHIOR,  José  Carlos  de  Araújo.  Mudanças  no  financiamento  da  educação  no  Brasil.
Campinas, SP: Autores Associados, 1997. 
SHIROMA,  Eneida  Oto;  MORAES,  Maria  Célia  Marcondes;  EVANGELISTA,  Olinda.  Política
Educacional. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Lamparina, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMARAL, Nelson Cardoso. Financiamento da educação superior: Estado x Mercado. São Paulo:
Cortez, 2003. 
CORREA, Bianca Cristina (Org.).  Políticas educacionais e organização do trabalho na escola.
São Paulo, SP: Xamã, 2008 
DAVIES, Nicholas.  FUNDEB: a redenção da educação básica? Campinas, SP: Autores associados,
2008.  
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
LIBÂNEO, José  Carlos;  FREITAS, Raquel  A.  Marra da  Madeira  (Org.).  Políticas  educacionais
neoliberais  e  escola  pública: uma  qualidade  restrita  de  educação  escolar.  1.  ed.  Goiânia,  GO:
Espaço acadêmico, 2018. 

52



CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA  EM PEDAGOGIA
Licenciatura

SEGUNDO SEMESTRE

OPTATIVA I

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

Os novos paradigmas do conhecimento e seus impactos sobre o saber tecnológico. As questões epis-
temológicas e éticas que envolvem a tecnologia. A tecnologia, o trabalho e a educação do trabalha-
dor. O ser humano, a sociedade e o desenvolvimento tecnológico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. 3. ed. São Paulo, SP: Autores Associados, 2009. 
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo, SP: Makron Books, 1997 
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. 7. ed. São Paulo, SP: Loyola, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BIASI,  Claudio Coutinho de.  et  al.  O mundo da ciência  e  da tecnologia.  Rio de Janeiro,  RJ:
Reader's Digest, 2005.
FERRETTI,  Celso  João  et  al.  (Org.).  Novas  tecnologias,  trabalho  e  educação: um  debate
multidisciplinar. 16. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013 
MATTAR, João. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. São Paulo, SP: Pearson
Prentice Hall, 2010.
PALFREY, John G.; GASSER, Urs.  Nascidos na era digital:  entendendo a primeira geração de
nativos digitais. Porto Alegre, RS: Grupo A, 2011
VELLOSO,  Fernando  de  Castro.  Informática:  conceitos  básicos.  10.  ed.  Rio  de  Janeiro,  RJ:
Elsevier, 2017.
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Licenciatura

TERCEIRO SEMESTRE

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

A criança ao longo da história e as contribuições da Educação infantil para o seu desenvolvimento in-
tegral. A inserção da criança no ambiente escolar e o binômio cuidar e educar como aspecto diferen-
cial na dinâmica pedagógica. Correntes e concepções teóricas e metodológicas pautadas na interdis-
ciplinaridade na Educação Infantil. Princípios e metas da educação infantil. Organização, planeja-
mento didático, avaliação educacional e adequação do espaço e tempo na educação infantil.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHATEAU, Jean. O jogo e a criança. 4. ed. São Paulo, SP: Summus, 1987.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (ORG.). O brincar e suas teorias. São Paulo, SP: Cengage 
Learning, 2014 
MARCHESI, Alvaro. Desenvolvimento psicológico e educação. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 
2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GOMES, Marineide de Oliveira. Formação de professores na educação infantil. 2.ed. São Paulo, 
SP: Cortez, 2013 
KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 7. ed. 
Porto Alegre, RS: Mediação, 2015.
OLIVEIRA, Z. M. R. et alli. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2011.
VASCONCELOS, Celso. Construção do conhecimento em sala de aula. Cadernos pedagógicos do 
Libertad -2, 2000.
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil. Porto Alegre, RS: Artmed, 1998 

54



CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA  EM PEDAGOGIA
Licenciatura

TERCEIRO SEMESTRE

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

60 60

EMENTA

Apresenta e analisa os conteúdos de ciências para educação infantil e para as séries iniciais do Ensino
Fundamental. Identifica perspectivas interdisciplinares entre a linguagem científica e outras áreas de
conhecimento. Avalia propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN para o ensino de ciên-
cias da natureza nos anos iniciais e da Linguagem Natureza e Sociedade nos Referenciais Curricula-
res Nacionais para Educação Infantil. Analisa livro didático de ciências. Elabora projetos didáticos e
proposta de mediação para o ensino de ciências. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DELIZOICOV, Demétrio, et al. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. Docência em formação
no ensino fundamental. 2 ed.  São Paulo: Cortez, 2003.
MALAFAIA, Guilherme (Org.).  Querido Cientista: as  perguntas das crianças e  as respostas do
mundo científico. 1. ed. Brasília, DF: Gráfica e Editora Movimento, 2016. 
SIEGEL, Eric. Análise Preditiva: o poder de prever quem vai clicar, comprar, mentir ou morrer. Rio
de Janeiro, RJ: Alta Books, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CACHAPUZ, António Francisco et al. (Org.).  A necessária renovação do ensino das ciências. 3.
ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011. 
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Org.). Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São
Paulo, SP: Cengage Learning, 2004 
DOHME, Vania; DORME, Walter. Ensinando a criança a amar a natureza. Petrópolis, RJ: Vozes,
2009. 
LEFF,  Enrique.  Saber  ambiental: sustentabilidade,  racionalidade,  complexidade,  poder.  9.  ed.
Petropolis, RJ: Vozes, 2012. 
SANTILLI,  Juliana.  Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. São Paulo,  SP: Peirópolis,
2009.
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Licenciatura

TERCEIRO SEMESTRE

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

O ensino de Geografia e Historia nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental: tendências, pressupos-
tos teórico-metodológicos. A construção dos conceitos de espaço e tempo e relações sociais. Processo
ensino-aprendizagem de Geografia e História nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. 12. ed. São Paulo, SP: Contexto,
2017.
CARLOS, Ana Fani A. (Org.). A Geografia na sala de aula. 9. ed. São Paulo, SP: Contexto, 2015 
MANACORDA, Mario Alighiero.  História da educação:  da antiguidade aos nossos dias. 13. ed.
São Paulo, SP: Cortez, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA,  Rosângela  Doin  de;  PASSINI,  Elza  Yasuko.  O  espaço  geográfico: ensino  e
representação. 15. ed. São Paulo, SP: Contexto, 2015. 
BERGAMASCHI, Maria Aparecida; DALLA ZEN, Maria Isabel Habckost; XAVIER, Maria Luisa
Merino de Freitas (Org.). Povos indígenas e educação. 2. ed. Porto Alegre, RS: Editora Meditação,
2012
CAVALCANTI,  Lana  de  Souza.  Geografia,  escola  e  construção  de  conhecimentos. 18.  ed.
Campinas, SP: Papirus, 2013. 
FONSECA,  Marcus  Vinícius;  SILVA,  Carolina  Mostaro  Neves  da;  FERNANDES,  Alexsandra
Borges (Org.). Relações étnico-raciais e educação no Brasil. Belo Horizonte, MG: Mazza, c2011
KARNAL, Leandro (Org.).  História na sala de aula:  conceitos, práticas e propostas. 6. ed. São
Paulo, SP: Contexto, 2016  
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA  EM PEDAGOGIA
Licenciatura

TERCEIRO SEMESTRE

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

60 60

EMENTA

Estudo crítico da educação especial e inclusiva no contexto brasileiro, destacando aspectos concei-
tuais, filosóficos e políticos para o atendimento de pessoas com Necessidades Educacionais Espe-
cíficas na perspectiva de uma educação inclusiva. Reflexão sobre a trajetória histórica e legislativa
da inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais no sistema educacional no Brasil. Es-
tudo sistemático da legislação brasileira quanto à educação especial e inclusiva e de suas relações
com a formação do professor e de uma práxis pedagógica acolhedora das pessoas com deficiências e
altas habilidades.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DIEHL,  Rosilene  Moraes.  Jogando  com  as  diferenças:  jogos  para  crianças  e  jovens  com
deficiência: em situação de inclusão e em grupos específicos. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo, SP:
Phorte, 2008
BAPTISTA,  Claúdio  Roberto  (Org.).  Inclusão  e  escolarização:  múltiplas  perspectivas.  Porto
Alegre, RS: Mediação, 2015. 
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre, RS:
Artmed, 1997

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAPTISTA, Claúdio Roberto; CAIADO, Katia Regina Moreno; JESUS, Denise Meyrelles de (Org).
Educação especial: diálogo e pluralidade. 3. ed. Porto Alegre, RS: Mediação, 2015. 
FIGUEIRA, Alexandre dos Santos.  Material de apoio para o aprendizado de libras. São Paulo,
SP: Phorte, 2011 
GUARINELLO, Ana Cristina.  O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. 2. ed. São Paulo,
SP: Plexus, 2007. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér (Org.).  O desafio das diferenças nas escolas. 4. ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2011
MENDES, Rodrigo Hübner;  CAVALHERO, José; GITAHY, Ana Maria Caira.  Artes visuais na
educação  inclusiva:  metodologias  e  práticas  do  Instituto  Rodrigo  Mendes.  São  Paulo,  SP:
Peirópolis, 2010. 
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Licenciatura

TERCEIRO SEMESTRE

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

150 150

EMENTA

Discute a concepção de estágio e proporciona práticas educativas sob a forma de estágio supervisio-
nado na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOMES, Marineide de Oliveira. Formação de professores na educação infantil. 2.ed. São Paulo,
SP: Cortez, 2013.
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 11. ed.
São Paulo, SP: Cortez, 2012. 
RANGEL, Mary.  Orientação educacional  e suas ações no contexto atual da escola.  São Paulo:
Vozes, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou.  Prática de ensino e estágio
supervisionado na formação de professores. 2. ed. São Paulo, SP: Avercamp, 2015. 
PAQUAY, Léopold et al.  Formando professores profissionais. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed,
2001 
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo, SP:
Cortez, 2004 
PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Org.).  Professor Reflexivo no Brasil: Gênese e
crítica de um conceito. São Paulo, SP: Cortez, 2012 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA  EM PEDAGOGIA
Licenciatura

QUARTO SEMESTRE

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

Apresenta e analisa conteúdos e metodologias para o ensino de matemática nos anos iniciais do ensi-
no fundamental. Avalia propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e Referenciais Cur-
riculares Nacionais para Educação Infantil – RECNEI para o ensino de matemática. Elabora projeto
didático para o ensino de matemática nos anos iniciais e na educação infantil. Analisa livros didáticos
de matemática para os anos iniciais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARRETO FILHO, Benigno; SILVA, Claúdio Xavier da. Matemática: aula por aula. São Paulo, SP:
FTD, 2005.  
CARVALHO, Dione Lucchesi de.  Metodologia do ensino da matemática.  4. ed. São Paulo, SP:
Cortez, 2011. 
MACHADO, Nilson José.  Matemática e educação: alegorias, tecnologia, jogo, poesia. 6. ed. São
Paulo, SP: Cortez, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BURNE,  David  et  al.  Livro  dos  Fatos  surpreendentes  de  seleções:  Um guia  do  mundo  para
crianças. Rio de Janeiro, RJ: Reader's Digest, 2008. 400 p 
D'  AMBROSIO,  Ubiratan.  Educação  matemática: da  teoria  à  prática.  23.  ed.  Campinas,  SP:
Papirus, 2012.  
FACCHINI, Walter. Matemática para a escola de hoje: livro único. São Paulo, SP: FTD, 2006. 
FERREIRA, Vivane Lovatt. Metodologia do ensino de matemática: escola, currículo e formação de
professores. São Paulo: Cortez, 2011. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.).  Técnicas de ensino:  por que não?. 21. ed. Campinas, SP:
Papirus, 2011.  
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Licenciatura

QUARTO SEMESTRE

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

60 60

EMENTA

Apresenta e analisa os conteúdos de Língua Portuguesa para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental
e para Educação Infantil. Analisa criticamente os parâmetros curriculares nacionais e o referencial
curricular nacional para educação infantil. Planejamento e execução das atividades relacionadas ao
ensino produtivo da leitura, da escrita e da gramática contextualizada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARVALHO, Marlene. Alfabetizar e letrar: um diálogo entre a teoria e a prática. 10. ed. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2013. 
FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre, RS: Artmed,
1999. 
LEITE, Sérgio Antônio da Silva; ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Alfabetização e letramento:
pontos e contrapontos. São Paulo, SP: Summus, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABAURRE, Maria Luiza Marques; PONTARA, Marcela Nogueira.  Gramática: texto :  análise e
construção do sentido : volume único. São Paulo, SP: Moderna, 2006 
FARACO, Carlos Emilio; MOURA, Francisco Marto de. Lingua e literatura. 17. ed. São Paulo, SP:
Ática, 1997. 
NICOLA, José de; MENÓN, Lorena Mariel (Colab.).  Gramática: palavra, frase, texto. 1. ed. São
Paulo, SP: Scipione, 2006  
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, c1998 
VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2016.
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA  EM PEDAGOGIA
Licenciatura

QUARTO SEMESTRE

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

60 60

EMENTA

Introduzir o ouvinte à Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS) e a modalidade diferenciada para a co-
municação (gestual-visual). Criar oportunidade para a prática de LIBRAS e ampliar o conhecimento
dos aspectos da cultura do mundo surdo. Ensino com base nas competências e habilidades. Novas
tendências pedagógicas e sua ação social, tendo como base uma sociedade inclusiva. Vincular a uni-
dade didática às práticas pedagógicas norteadoras do estágio supervisionado, no contexto das práticas
educativas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRANDÃO, Flávia.  Dicionário  ilustrado de libras:  língua brasileira  de sinais.  São Paulo,  SP:
Global, 2011 
GESSER, Audrei. Libras?: Que língua é essa?:crenças e preconceitos em torno da língua de sinais
e da realidade surda. São Paulo, SP: Parábola, 2009.  
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha (Org).  Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo, SP:
Pearson Prentice Hall, 2011

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAPTISTA, Claúdio Roberto (Org.). Inclusão e escolarização: múltiplas perspectivas. Porto Alegre,
RS: Mediação, 2015. 
BAPTISTA, Claúdio Roberto; CAIADO, Katia Regina Moreno; JESUS, Denise Meyrelles de (Org).
Educação especial: diálogo e pluralidade. 3. ed. Porto Alegre, RS: Mediação, 2015.
CAMPBELL, Selma Inês. Múltiplas faces da inclusão. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Wak Editora, 2016
GUARINELLO, Ana Cristina.  O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. 2. ed. São Paulo,
SP: Plexus, 2007. 
SKLIAR, Carlos (Org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 8. ed. Porto Alegre, RS: Mediação,
2016.
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
Licenciatura

QUARTO SEMESTRE

OPTATIVA II

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

O nascer e o alvorecer da Pedagogia. Limites da Pedagogia, Andragogia e Heutagogia. Taxionomia
da Educação (formal, informal e não formal). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LD-
BEN  nº  9.393/96)  e  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Curso  de  Pedagogia  DCN/CP
15/05/2006. Novos e velhos espaços do fazer pedagógico, vinculados a instituições do Primeiro, Se-
gundo e “Terceiro Setor” da sociedade: escola,  ONGs, movimentos sociais,  fundações,  hospitais,
empresas, asilos, museus, bibliotecas e sistema prisional. Abordagens teóricas e Perfil de competên-
cias do pedagogo nos diferentes espaços educativos. A prática pedagógica e o domínio metodológico
em diferentes espaços. O pedagogo como gestor de pessoas e consultor pedagógico em ambientes
não-escolares.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou.  Prática de ensino e estágio
supervisionado na formação de professores. 2. ed. São Paulo, SP: Avercamp, 2015
GOHN, Maria da Glória Marcondes.  Educação não-formal e cultura política: impactos sobre o
associativismo do terceiro setor. 5. ed. São Paulo, SP: Cortez, 1999 
MONTAÑO, Carlos.  Terceiro setor e questão social: Crítica ao padrão emergente de intervenção
social. 6. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTUNES-ROCHA, Maria Isabel; MARTINS, Maria de Fátima Almeida; EVANGELISTA, Aracy
Alves  Martins  (Org.).  Territórios  educativos  na  educação  do  campo:  escola,  comunidade  e
movimentos sociais. 2. ed. Belo Horizonte, MG: Gutenberg, 2012
FREITAS, Eliano de Souza M.  O trabalho de campo como estratégia pedagógica no ensino de
jovens e adultos. Belo Horizonte, MG: RHJ, 2012 
FROCHTENGARTEN, Fernando. Caminhando sobre fronteiras: o papel da educação na vida de
adultos migrantes. São Paulo, SP: Summus, 2009
MATOS,  Elizete  Lúcia  Moreira;  MUGIATTI,  Margarida  Maria  Teixeira  de  Freitas.  Pedagogia
Hospitalar: A humanização integrando educação e saúde. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014 
SILVA,  Aida  Maria  Monteiro  (Org.). Educação  formal  e  não  formal:  processos  formativos  e
saberes pedagógicos: desafios para a inclusão social. Recife, PE: ENDIPE, 2006  
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CURSO DE SEGUNDA  LICENCIATURA  EM PEDAGOGIA
Licenciatura

QUARTO SEMESTRE

OPTATIVA II

ÉTICA E EDUCAÇÃO

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

40 40

EMENTA

A mudança dos valores morais na formação social moderna e a educação moral. Tendências éticas no
mundo contemporâneo. A escola e a formação do sujeito ético. Conceitos centrais: moral, valores
morais, ética, ética e política, condição humana, consciência ética. Discute as implicações éticas no
estudo do fenômeno educativo e na relação entre educador e educando. Analisa as finalidades da éti-
ca e da educação e o problema da consciência moral. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Júlio  José.  Ética  globalizada  e  sociedade de  consumo.  3.  ed.  São Paulo,  SP:
Moderna, 2015
MALDONADO,  Maria  Tereza.  Bullying  e  cyberbullying:  o  que  fazemos  com  o  que  fazem
conosco?. São Paulo, SP: Moderna, 2011.
RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 20. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CORTELLA, Mario Sergio; BARROS FILHO, Clóvis de.  Ética e vergonha na cara!. Campinas,
SP: Papirus 7 Mares, 2014
PEDRO-SILVA, Ética, indisciplina & violência nas escolas. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
PEGORARO, Olinto  A.  Ética  dos  maiores  mestres  através  da história. 5.  ed.  Petrópolis,  RJ:
Vozes, 2013.
SÁ, A. Lopes de. Ética e valores humanos. 2. ed. Curitiba, PR: Juruá, 2011.
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 37. ed. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 2017.  
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QUARTO SEMESTRE

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

CARGA HORÁRIA HORA/AULA

150 150

EMENTA

Discute a concepção de estágio e proporciona práticas educativas sob a forma de estágio supervisio-
nado nos anos finais do Ensino Fundamental, Normal e Educação de Jovens e Adultos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOMES, Marineide de Oliveira. Formação de professores na educação infantil. 2.ed. São Paulo,
SP: Cortez, 2013.
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 11. ed.
São Paulo, SP: Cortez, 2012. 
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Formação Profissional. 17. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou.  Prática de ensino e estágio
supervisionado na formação de professores. 2. ed. São Paulo, SP: Avercamp, 2015. 
PAQUAY, Léopold et al.  Formando professores profissionais. 2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed,
2001.  
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo, SP:
Cortez, 2004. 
PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Org.).  Professor Reflexivo no Brasil: Gênese e
crítica de um conceito. São Paulo, SP: Cortez, 2012 
VASCONCELLOS, Celso.  Construção do Conhecimento em Sala  de Aula. 18 ed.  São Paulo,
Libertad, 1999. 
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ANEXO IV - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
DO CURSO DE SEGUNDA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

Art. 1º. Este regulamento normatiza as Atividades Complementares como componente curricular
do Curso de Segunda Licenciatura em Pedagogia do Campus Avançado Ipameri. 

Art. 2º. A integralização das Atividades Complementares do Curso de Segunda Licenciatura em
Pedagogia deverá ocorrer durante o período em que o aluno estiver, regularmente, matriculado.

Art. 3º. As Atividades Complementares constituem ações que devem ser desenvolvidas ao longo do
curso, criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo aluno, por meio de
estudos  e  práticas  independentes,  presenciais  e/ou  à  distância,  de  maneira  complementar  ao
currículo, levando em consideração atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Art. 4º. As Atividades Complementares visam, adicionalmente, garantir a interação teoria-prática,
contemplando  as  especificidades  do  curso,  além  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  de
conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes ao exercício das atividades profissionais do aluno.

Art. 5º. As Atividades Complementares são obrigatórias, devendo ser cumpridas em um total de 30
horas, no decorrer do curso, como requisito para sua integralização. 

Art. 6º. São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes às seguintes categorias:
Pesquisa (PIBIC;PIVIC), Extensão e Eventos Científicos.  

Art. 7º.  As atividades complementares passíveis de validação pelo Coordenador de Curso, bem
como  suas  respectivas  cargas  horárias  e  documentação  comprobatória,  estão  relacionadas,  no
quadro a seguir. 

Art. 8º. Caso exista alguma atividade complementar não contemplada,  a mesma será objeto de
análise por parte do Colegiado de Curso para validação.

Art.  9º. O  aluno  deverá  participar  de  atividades  que  contemplem,  pelos  menos,  duas  das
categorias/atividades elencadas no quadro a seguir. 

Art. 10. O registro das Atividades Curriculares, no histórico escolar do aluno, será na forma de
conceito Satisfatório ou Não Satisfatório.

Art.  11. No  decorrer  do  último  semestre  do  Curso,  o  aluno  deverá  entregar  a  cópia  da
documentação  comprobatória  da  sua  participação  em  Atividades  Complementares,  com
apresentação dos originais, ao coordenador do curso, que fará o registro em formulário próprio.
Após  validação  da  documentação,  o  coordenador  do  curso  emitirá  o  parecer,  deferindo  ou
indeferindo, que será enviado para a Secretaria de Registros Escolares. 
Parágrafo Único. Compete ao estudante zelar pela organização de sua vida acadêmica, controlando
o número de horas necessárias para integralização da carga horária de atividades complementares,
constantes da matriz curricular de seu curso.

Art. 12. Os casos omissos deverão ser encaminhados ao Colegiado do Curso.
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Quadro 4 -  Atividades Complementares.

01. PESQUISA

DESCRIÇÃO 
DAS 
ATIVIDADES

CARGA HORÁRIA 
VÁLIDA COMO 
ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES

DOCUMENTO DE 
COMPROVAÇÃO

1.1 Pesquisas
desenvolvidas
durante  o  curso,  sob
orientação docente no
IF Goiano.

Até  15  horas  por  pesquisa,
máximo de 20 horas em todo o
curso.

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo professor 
orientador.

1.2 Pesquisas
desenvolvidas
durante  o  curso,  sob
orientação  docente
em outra instituição.

Até  15  horas  por  pesquisa,
máximo de 20 horas em todo o
curso.

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo professor 
orientador.

1.3
Publicação/Comunica
ção  de  resultados  de
pesquisa,  sob
orientação  docente
em  eventos
científicos específicos
(seminários,
colóquios,
congressos,
simpósios,  etc.)  e/ou
publicados em anais.

Até  05  horas  por  publicação,
máximo de 15 horas em todo o
curso.

Cópia do Aceite da 
publicação ou 
Certificado. 

1.4 Produção
científica  publicada
em  periódicos
reconhecidos  pela
CAPES ou que tenha
registro ISSN.

Até  15  horas  por  trabalho,
máximo de 20 horas em todo o
curso.

Cópia do Aceite da 
publicação ou 
Certificado. 

1.5 Publicação  de
livros ou capítulos de
livros  com  registro
ISBN.

Até  15  horas  por  trabalho,
máximo de 20 horas em todo o
curso.

Cópia da publicação

1.6 Participação  em
grupos de estudos sob
orientação docente.

Até  15  horas  por  trabalho,
máximo de 20 horas em todo o
curso.

Declaração do 
Professor Orientador

02. EXTENSÃO

3.1 Participação  em
projetos  e/ou  cursos
de  extensão
oferecidos  pelo  IF
Goiano.

Até  15  horas  por  projeto  ou
curso,  máximo de 20 durante
todo o curso.

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo professor 
orientador.
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3.2 Participação  em
projetos  e/ou  cursos
de  extensão,
congressos  e
seminários oferecidos
por  outras
instituições.

Até  10  horas  por  projeto  ou
curso,  máximo de 20 durante
todo o curso.

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo professor 
orientador.

3.3 Socialização  dos
projetos  de  extensão
ou  de  cursos  de
extensão.

Até  05  horas  por  evento,
máximo  de  15  horas  durante
todo o curso.

Certificado ou 
Declaração de 
participação.

3.4 Participação  em
atividades/trabalhos
de  caráter
público/social
(mesários  em
eleições;  trabalhos
voluntários de caráter
humanitário  e  social
realizados  pelo
Instituto  Federal
Goiano,  em  ONG’s,
instituições/órgãos
públicos  e/ou
privados;  campanhas
de  conscientização,
etc.)

Até  05  horas  por  semestre,
máximo de 20 horas (sujeito a
análise  da  coordenação  do
Curso).

Certificado ou 
Declaração de 
participação

03. EVENTOS 
CIENTÍFICOS

5.1
Elaboração/Execução
de  Projetos
Educacionais  em
instituições  escolares
ou  espaços  não-
escolares (seminários,
oficinas,  palestras,
etc.).

Até  10  horas  por  ano  letivo,
máximo  de  20  horas  durante
todo o curso (sujeito a análise
da coordenação do Curso).

Declaração de 
execução assinada 
pelo(a) coordenador(a)
da instituição.

5.2 Participação  em
eventos científicos ou
culturais  promovidos
pelo IF Goiano.

Até  15  horas  por  evento,
máximo 20 horas durante todo
o curso.

Certificado ou 
declaração assinada 
pelo coordenador do 
evento.

5.3 Participação  em
comissões
organizadoras  de
eventos científicos ou
culturais  promovidos
pelo  Curso  de
Técnico em Comércio
do IF Goiano.

Até  05  horas  por  evento,
máximo  de  20  horas  durante
todo o curso.

Certificado ou 
declaração assinado 
pelo coordenador do 
evento.
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ANEXO V - PERFIL DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

SERVIDOR TITULAÇÃO MÁXIMA
REGIME DE
TRABALHO

CARGO/FUNÇÃO

Ana Maria de Aguiar
Especialista em Gestão de

Recursos Humanos
40 h

Assistente em
Administração/
Coordenação de

Recursos Humanos

Anderson Souza da
Silva

Ensino Médio 40 h

Auxiliar de
Biblioteca/Responsável

pela Coordenação de
Assistência Estudantil

Deivid do Vale
Nascimento

Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de

Sistemas
40 h

Técnico em Tecnologia
da Informação/
Coordenador de
Tecnologia da

Informação

Francelina Neta
Coutinho

Especialista em Educação a
Distância 

40 h
Técnica em Assuntos

Educacionais

Hiannka Nunes
Carvalho

Ensino Médio 
 

40 h Assistente de Alunos 

Lázaro Antônio de
Oliveira

Especialista em Docência do
Ensino Superior 

40 h
Assistente em
Administração

Lorena Lopes da Costa Graduação em Pedagogia  40 h
Pedagoga/Coordenadora

do NAP

Uiara Vaz Jordão
Mestre em Educação

Especial
40 h

Tradutor Intérprete de
Linguagem

Sinais/Coordenadora do
NAPNE 

Vilson Antônio de
Amorim

Especialista em
Desenvolvimento

Sustentável e Meio Ambiente
40 h

Técnico em
Contabilidade/

Coordenador do Setor
de Registros Escolares
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ANEXO VI – PERFIL DOS DOCENTES 

DOCENTE REGIME DE
TRABALHO

FORMAÇÃO TITULAÇÃO

Eduardo Mendes Marchito Dedicação
Exclusiva

Bacharelado em
Biologia

Mestrado em Ciência e Tecnologia
Ambiental

Carolina  Reame  dos
Santos

40 horas Licenciatura e
Bacharelado em

Geografia 

Mestrado em Geociências e Meio
Ambiente 

Gilmara Aparecida Corrêa
Fortes 

Dedicação
Exclusiva

Licenciatura em
Química

Doutorado em Química

Hilma Aparecida Brandão Dedicação
Exclusiva

Licenciatura em
História

Mestrado em História

Josiane  Silvéria  Calaça
Matos 

Dedicação
Exclusiva

Licenciatura em
Letras  

Mestrado em Letras

Juliana  Cristina  da  Costa
Fernandes

Dedicação
Exclusiva

Bacharelado em
Ciências da
Computação

Doutorado em Educação

Jussara  de  Fátima  Alves
Campos Oliveira

Dedicação
Exclusiva

Licenciatura em
Letras  

Doutorado em Educação

Laiane  Fernandes
Jerônimo

40 horas Licenciatura em
História

Mestrado em História

Leigh Maria de Souza Dedicação
Exclusiva

Licenciatura em
Pedagogia e

Licenciatura em
História

Doutorado em Educação

Marco  Antônio  de
Carvalho

Dedicação
Exclusiva

Bacharelado em
Administração

Rural

Doutorado em Educação 
Pós-Doutorado em Educação

Maria Luíza Batista Bretas Dedicação
Exclusiva

Licenciatura em
Letras  

Doutorado em Letras e Linguística
Pós-Doutorado em Ciências Agrárias

Sérgio Freitas de Carvalho  Dedicação
Exclusiva

Licenciatura em
Matemática

Mestrado em Educação Matemática

Rozane Alonso Alves Dedicação
Exclusiva

Licenciatura em
Pedagogia

Doutorado em Educação
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ANEXO VII – DOCENTES  RESPONSÁVEIS PELAS DISCIPLINAS DO
CURSO

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

Disciplina Nome do Docente Titulação Status

1º SEMESTRE

Trabalho e Educação Leigh Maria de Souza Doutorado em
Educação

Efetiva

Escola e Currículo Rozane Alonso Alves Doutorado em
Educação

Efetiva

Fundamentos Históricos,
Filosóficos e 
Sociológicos da 
Educação

Laiane Fernandes 
Jerônimo

Mestrado em História Substituta

Metodologia da Pesquisa
Educacional

Rozane Alonso Alves Doutorado em
Educação

Efetiva

Políticas Públicas, 
Fundamentos e 
Organização da 
Educação Básica

Jussara de Fátima Alves 
Campos Oliveira

Doutorado em
Educação

Efetiva

2º SEMESTRE

Educação Contemporâ-
nea

Hilma Aparecida Brandão  Mestrado em História Efetiva

Fundamentos da 
Didática e Metodologia 
de Ensino

Rozane Alonso Alves
Doutorado em

Educação
Efetiva

Gestão Educacional Juliana Cristina da Costa 
Fernandes 

Doutorado em
Educação

Efetiva

Educação, Sexualidade 
e Gênero

Rozane Alonso Alves Doutorado em
Educação

Efetiva

3º SEMESTRE

Fundamentos e Metodo-
logia da Educação In-
fantil 

Rozane Alonso Alves
Doutorado em

Educação
Efetiva

Fundamentos e Metodo-
logia do Ensino de 
Ciências

 Eduardo Mendes 
Marchito 

Mestrado em Ciência e
Tecnologia Ambiental

Efetivo

Gilmara Aparecida Corrêa
Fortes

Doutorado em Química Efetiva

Fundamentos e Metodo-
logia do Ensino de His-
tória e Geografia

Carolina Reame dos 
Santos

Mestrado em
Geociências e Meio

Ambiente 

 Substituta

 Laiane Fernandes 
Jerônimo

Mestrado em História  Substituta
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Educação Especial e In-
clusão

Leigh Maria de Souza Doutorado em
Educação

Efetiva

Estágio Supervisionado I Rozane Alonso Alves  Doutorado em
Educação

Efetiva

4º SEMESTRE

Fundamentos e Metodo-
logia do Ensino de Mate-
mática 

Sérgio Freitas de 
Carvalho

Mestrado em Educação
Matemática

Efetivo

Fundamentos e Metodo-
logia do Ensino de Lín-
gua Portuguesa 

Maria Luíza Batista 
Bretas Doutorado em Letras Efetiva

Língua Brasileira de Si-
nais (Libras)

Josiane  Silvéria  Calaça
Matos 

Mestrado em Letras Efetiva

Estágio Supervisionado II

Jussara de Fátima A. C. 
Oliveira 

Doutorado em
Educação 

Efetiva

 Rozane Alonso Alves
Doutorado em

Educação
Efetiva

DISCIPLINAS OPTATIVAS

Disciplina Nome do Docente Titulação Status

Optativa I – 
Financiamento da 
Educação

Jussara  de  Fátima  A.
Campos Oliveira

Doutorado em Educação Efetiva

Optativa I – Tecnologias 
Educacionais

Sérgio Freitas de 
Carvalho

Mestrado em Educação
Matemática

Efetivo

Optativa II – Organização
do Trabalho Pedagógico 
em Espaços Não 
Escolares

Leigh Maria de Souza Doutorado em Educação Efetiva

Optativa II – Ética e 
Educação

Gilmara Aparecida 
Corrêa Fortes

Doutorado em Química Efetivo
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ANEXO VIII- LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS

Infraestrutura Especificações Status

Laboratório I
Laboratório  de  informática  com
30  computadores  em  rede  com
Internet,  datashow,  quadro  de
vidro e armário.

Em funcionamento

Laboratório II
Laboratório  de  informática  com
30  computadores  em  rede  com
Internet,  datashow,  quadro  de
vidro e armário.

Em funcionamento
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