Pedagogia

1º Semestre
Biologia Educacional – EDC602/ 60h
Ementa: Identificar os processos biológicos fundamentais diretamente relacionados à
situação ensino-aprendizagem. Análise dos fatores genéticos e ambientais e de sua
influência sobre o processo de desenvolvimento humano. Análise dos sistemas
biológicos de coordenação (sistema nervoso e sistema auditivo) e dos fatores ecológicos
e dos seus efeitos sobre a aprendizagem escolar.
Sociologia Geral – CIS173/ 60h
Ementa: A gênese da sociologia. Teorias clássicas e contemporâneas. Processos de
interação social. Sociologia aplicada a administração. Relações sociais. Sociologia
brasileira.
Psicologia da Educação I – EDC290/ 60h
Ementa: O conceito de Psicologia. Aspectos históricos da psicologia moderna. Teorias
psicológicas e suas aplicações à educação: Behaviorismo, Humanismo, Psicogenética e
sócio-genética cognitivista, Gestalt e Psicanálise. As Teorias interacionistas e educação.
Língua Portuguesa – LET984/ 75h
Ementa: Gramática normativa, gramática descritiva, o componente fonológico,
descrição da linguagem, expressão oral e escrita, organização de ideias, clareza,
precisão, pontuação gráfica, estudos de textos.
Introdução à Filosofia – CIS147/ 60h
Ementa: Trata-se de uma fundamentação teórica em conceitos e princípios básicos de
Filosofia. Distinção entre Ciências e Filosofia. O estudo das principais correntes
filosóficas: a escolástica, o positivismo, o neopositivismo, o marxismo. A compreensão
fenomenológica. das ciências.
Documentação – EDC993/ 45h
Ementa: O ato de estudar. Leitura analítica. Conhecimento da origem da informação e
dos instrumentos e recursos para elaboração e publicação de trabalhos técnicos, (a

documentação, as anotações, as publicações). Pontos de informação contemporânea e a
ciência da informação.
______________________________________________________________________

2º Semestre
Estudos Culturais Contemporâneos – CIS426/ 60h
Ementa: Utilização do conceito de Cultura para a compreensão do conceito de Homem,
sujeito que produz cultura, na diversidade e na unidade. As recentes discussões sobre a
cultura e processo de globalização, enfatizando discussões Global X Local, destacando
ainda a questão da cultura popular e o folclore. As Identidades Culturais – a alquimia
das categorias sociais.
Sociologia da Educação – EDC612/ 60h
Ementa: Educação e socialização; a fenomenologia da escola; às escolas paralelas.
Psicologia da Educação II – EDC17/ 60h
Ementa: Bases do desenvolvimento para o fenômeno da aprendizagem. Estudo sobre
como ocorre a aprendizagem e os fatores que a facilitam. Análise dos processos
envolvidos na aprendizagem que visam a sua aceleração.
Matemática – MAT095/ 60h
Ementa: Conjunto de números inteiros e relativos. Álgebra. Noções de lógica
matemática. Noções de função.
Filosofia da Educação – EDC567/ 60h
Ementa: Compreende o estudo e a análise da aplicação sistemática das principais
correntes filosóficas à área da educação. Contribuições das ideias filosóficas às questões
educacionais. Função da Filosofia como objeto crítico do conhecimento humano.
Concepções atuais da Educação.
História da Educação I – EDC581/ 60h
Ementa: Estudo da problemática da Educação numa perspectiva de historicidade (da
Idade Antiga à Contemporânea), destacando os pedagogos e as escolas mais importantes
e sua contribuição para a educação atual.

______________________________________________________________________

3º Semestre
Economia – ECO393/ 60h
Ementa: Noções fundamentais de economia (necessidades, recursos, meios). Sistemas
econômicos. Economia brasileira.
Estrutura e Fun. do Ens. Fund. e Médio I – EDC82/ 60h
Ementa: Análise dos princípios legais da educação referentes ao ensino básico.
Articulação entre os três níveis de ensino.
Didática I – EDC369/ 60h
Ementa: A prática pedagógica e sua inter-relação com os aspectos econômicos, sóciopolítico, técnico-pedagógico e suas implicações no planejamento educacional e no
planejamento de ensino. A questão da Didática seu objeto de estudo e seu campo de
aplicação.
Estatística Aplicada à Educação – EDC624/ 60h
Ementa: Noções de estatística descritiva. Noções de inferência estatística, testes
paramétricos e não paramétricos. Elementos de processamento de dados.
Epistemologia – CIS458/ 60h
Ementa: Fundamentação teórica em conceitos e princípios básicos de Filosofia.
Distinção entre Ciências e Filosofia. Análise crítica dos problemas do conhecimento
científico e das questões de método na ciência das ciências.
História da Educação II – EDC589/ 60h
Ementa: Estudo da educação brasileira dentro do seu processo seletivo, enfatizando os
principais educadores nacionais.
______________________________________________________________________

4º Semestre

Administração – EDC80/ 60h
Ementa: Escolas clássicas e desdobramentos contemporâneos. Administração e
planejamento, execução e avaliação de projetos na área de educação.

Estr. e Func. do Ens. Fund. e Ens. Médio II- EDC82/ 60h
Ementa: O sistema educacional e sua dinâmica. O desenvolvimento crítico-reflexivo
dos problemas detectados no sistema educacional, relacionados à educação básica.
Análise sistemática das políticas educacionais públicas envolvendo a articulação
político-pedagógica entre a Sociedade Civil, ONG’S, Sociedade e Estado.
Metod. da Alfabetização do Ens. Fundamental – EDC89/ 60h
Ementa: Conceito de alfabetização. A natureza do processo de alfabetização. Estudo
dos métodos e técnicas de alfabetização à luz das diferentes teorias de ensino e
aprendizagem.
Métodos Estudos Sociais no Ensino Fundamental – EDC79/ 60h
Ementa: Fundamentos teóricos – metodológicos para o ensino de História e Geografia
contemplando o conceito de tempo e espaço, cartografia, temporalidade e historicidade
do homem e estudos de programas desenvolvidos na Educação Básica.
Educação Especial – EDC83/ 60h
Ementa: Estuda os fundamentos da Educação Especial. As etiologias das diversas
afecções responsáveis pela consequente condição de aluno especial. Discute o conceito
de ensino especial. Estuda as diversas abordagens que instrumentalizam bem a inserção
social do aluno atendido pela educação do tipo especial. Analisa o fenômeno da
aprendizagem da perspectiva da educação especial.
Metod. e Prát. do Ens. da Língua Portuguesa no Ens. Fundamental – EDC81/ 60h
Ementa: Fundamentos teóricos-práticos para o desenvolvimento de atividades do
Ensino da Língua Portuguesa na Educação Básica, contemplando: análise crítico –
reflexiva do livro didático, produção de textos, dificuldades na linguagem oral e escrita,
a importância e função da leitura, análise de programas desenvolvidos no ensino da
Língua Portuguesa
______________________________________________________________________

5º Semestre
Administração de Recursos em Educação – ADM083/ 45h
Ementa: Projetos administrativos. Estudos de viabilidade. Análise de custos e
estimativas. Fontes e origem. Orçamentos.
Currículo – EDC50/ 60h
Ementa: Estuda o conceito de currículo, bem como a análise de uma perspectiva
histórica. Aborda a elaboração e avaliação curricular e suas diversas abordagens. O
currículo como processo e currículo como produto ideológico instituído e instituinte.
Didática II – EDC51 /75h
Ementa: Fundamentos básicos sobre Planejamento de Ensino. Definição de objetivos
educacionais, seleção de conteúdos, escolha de procedimentos didáticos. A avaliação da
prática pedagógica e do processo de aprendizagem. Elaboração de atividades práticas
em planejamento de ensino.
Metodologia e Prática do Ens. das Ciências e Educação no Ensino Médio – EDC52
/60h
Ementa: A importância do ensino de ciências na formação do educando, sua relação
com as outras áreas de conhecimento.
Metodologia e Prática do Ens. de Matemática no Ens. Fundamental – EDC53/ 60h

Ementa: Esta disciplina pretende fornecer o necessário embasamento teórico e também
um contato com a realidade escolar que estimulem um atitude de análise para o ensino
de Matemática, através da preparação de planos e projetos, definição de objetivos,
escolha de estratégias e formas de avaliação para o ensino de matemática nas escolas.
Metodologia e Técnica de Pesquisa – EDC54/ 60h
Ementa: Etapas do procedimento numa investigação científica. Noções gerais sobre a
dinâmica da pesquisa com ênfase em métodos e técnicas utilizadas nas ciências sociais.
______________________________________________________________________

6º Semestre
Arte e Educação – EDC55/ 60h
Ementa: O significado da arte para a educação. Educação e estética. A importância da
atividade criadora na educação. A arte no ensino de 1º grau. Primeiras tentativas de
representação. A expressão artística em todas as suas perspectivas e o ato educativo.
Ilustração de histórias infantis. Interpretação gráfica e corporal do som.
Literatura Infantil e Educação – EDC56/ 60h
Ementa: Conceito histórico de literatura infantil. Função básica da literatura infantil no
país. Os contos de fadas. A poesia. O folclore. As histórias em quadrinhos. Crianças e
livros na sala de aula. Seleção de livros infantis e desenvolvimento da criança nos seus
aspectos psico-sócio-cultural e educativo.
Projeto Pedagógico I – Estágio supervisionado – EDC60/ 60h
Ementa: As concepções de Pedagogia e Estágio. Fundamentos teóricos/práticos do
Planejamento, Administração, Coordenação e Avaliação de Projetos Pedagógicos.
Observação e levantamento de informações sobre esta prática na escola. Estrutura,
elaboração e coordenação de projetos pedagógicos nas escolas de 1º e/ou 2º grau.
Psicologia Social – EDC58/ 60h
Ementa: Estudo do comportamento dos indivíduos no meio social. Processo de
aprendizagem social. Análise do indivíduo em contato com o grupo. Análise de
pequenos grupos.
Ciências do Ambiente – EDC59/ 60h
Ementa: Estuda os elementos básicos de ecologia, a intervenção do homem no meio
ambiente, como também, a inserção da educação ambiental no ensino formal.
Seminário Monográfico Orientado I – EDC60/ 60h
Ementa: Discute a elaboração de monografias científicas nos seus fundamentos.
Orienta os passos fundamentais da construção de um trabalho monográfico, assim como
sua apresentação em seminários científico – formativos.
______________________________________________________________________

7º Semestre
Esporte e Educação – EDC61/ 30h
Ementa: O conceito de esporte enquanto prática/práxis humana. O valor e a natureza
educativa do esporte. A função sócio-educacional do esporte nas instituições educativas.
A relação esporte/lazer e educação. A prática desportiva na educação básica e suas
especialidades.
Projeto Pedagógico II – Estágio supervisionado – EDC62/ 135h
Ementa: Aspectos teórico/práticos do Planejamento, Administração, Coordenação e
Avaliação de Projetos Pedagógicos. Práxis, docência pedagógica nas Séries Iniciais e/ou
Ensino Médio.
Prática Desportiva – EDC63/ 30h
Ementa: Discutir e compreender a importância da disciplina Prática Desportiva no
contexto social, político e cultural do país, a partir de uma análise da história e evolução
física e dos esportes no Brasil e no mundo.
Projeto Pedagógico III – Estágio supervisionado – EDC64/ 135h
Ementa: Concepções teórico-metodológicas de Planejamento, Coordenação e
Avaliação de Projetos Pedagógicos. Planejamento, Administração, Coordenação e
Avaliação de Projetos Pedagógicos em instituições sociais onde ocorre o fenômeno
educativo.
Seminário Monográfico Orientado II – EDC65/ 60h
Ementa: Orientação teórica e prática da construção e apresentação em seminário do
trabalho monográfico.
Gestão Escolar (Optativa) – EDC69/ 60h
Ementa: Estuda o conceito de gestão a partir das demandas administrativas escolares.
Analisa as especificidades administrativas da gestão escolar. Estuda a legislação
inerente à gestão escolar. Aprofunda a análise sobre as problemáticas envolvendo a
gestão das instituições públicas escolares, envolvendo noções da instituição do direito
público e privado.

Política e Educação – EDC71/ 60h
Ementa: Estuda o conceito e a prática da política de uma perspectiva histórica e
filosófica. Analisa os processos políticos e as instituições políticas. Faz a relação
política-educação. Tomando o conceito de política como funcionamento, estuda a
natureza das relações políticas na educação e das políticas educacionais e suas
consequências sociais, éticas e culturais.
Educação Infantil – EDC67/ 60h
Ementa: Estuda os fundamentos de educação infantil. O conceito de infância a partir
das teorias pedagógicas da educação infantil. História da educação infantil e as políticas
para a escolarização da criança no Brasil e no mundo. Analisa os conceitos mediadores
que nortearam e norteiam a prática pedagógica da educação, bem como, as práticas
alternativas da escolarização infantil.
______________________________________________________________________

8º Semestre
Educação Sexual (Optativa) – EDC68/ 60h
Ementa: O conceito de sexualidade e suas implicações biológicas, psicológica, social e
cultural. História da sexualidade. A relação educação e sexualidade. Análise
contemporânea dos problemas relacionados à sexualidade e a importância da educação
sexual para a formação do cidadão de uma perspectiva ética, estética e política.
Formação Continuada nas Organizações (Optativa) – EDC30/ 60h
Ementa: O ensino e aprendizagem no âmbito das organizações. A formação
profissional e suas especificidades sócio-psico-pedagógicas. Planejamento da formação
profissional na organização.
Educação e Comunicação – EDC70/ 60h
Ementa: Inferências sobre sociedade da informação. Comunicação e educação.
Concepção, reflexão e uso das TIC no processo de construção de conhecimento.
Discussão das potencialidades das TIC na construção da inteligência coletiva e na
prática pedagógica interativa.

