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1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1.1 CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

Diretor Geral 

Prof. Ms. Airton Leite Costa 

Vice-Diretor 

Prof. Dr. Diego Santos Fagundes 

Diretoria ISE/FAEMA 

Profª. Ms. Filomena Maria Minetto Brondani 

Coordenação do SEDA/FAEMA 

Profª. Dra. Helena Meika Uesugui 

 

1.2 AUTORIZAÇÃO DO CURSO 
 

PORTARIA Nº 1.199, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo 

em vista o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 

10.870, de 19 de maio de 2004; o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 e as 

Portarias Normativas nº 20 e 23, republicadas em 03 de setembro de 2018, resolve: 

Art. 1º Fica homologado o Parecer nº 85/2019, da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação, referente ao processo e-MEC nº 

201605029; 

Art. 2º Fica recredenciada a Faculdade de Educação e Meio Ambiente, com 

sede na Avenida Machadinho, nº 4.349, bairro Área de Expansão Urbana, no 

Município de Ariquemes, no Estado de Rondônia, mantida pela Unidas Sociedade de 

Educação e Cultura Ltda. (CNPJ 07.548.950/0001-02). 

Art. 3º O recredenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 4 

(quatro) anos, conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA N 564, DE 27 DE SETEMBRO DE 2016 

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no uso da 

competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, 
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tendo em vista o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, e a 

Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de 

dezembro de 2010, do Ministério da Educação, resolve: 

Art. 1º Ficam autorizados os cursos superiores de graduação, conforme 

planilha anexa, ministrados pelas Instituições de Ensino Superior, nos termos do 

disposto no artigo 35, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo 

Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007. 

Parágrafo único. As autorizações a que se refere esta Portaria são válidas 

exclusivamente para os cursos ministrados nos endereços citados na planilha anexa. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MAURÍCIO COSTA ROMÃO 

 

Nº de 

Ordem 

Registr

o e-

MEC 

nº Curso 

Nº de 

vagas 

totais 

anuais 

Mantida Mantenedora 

Endereço de 

funcionamento 

do curso 

13. 201601766 
PEDAGOGIA 

(Licenciatura) 

100 

(cem) 

Faculdade 

de Educação 

e Meio 

Ambiente 

Unidas 

Sociedade de 

Educação e 

Cultura Ltda. 

Avenida 

Machadinho, 

4.349, Setor 6, 

Ariquemes/RO 

 

1.3 DETALHAMENTO DO CURSO 
 

1.3.1 Dados Gerais 
 

Modalidade: Presencial/EAD 

Grau: Curso de Nível Superior–Licenciatura 

Denominação do Curso: Pedagogia 

 

1.3.2 Matriz Curricular 
 

Turno Periodicidade Integralização 
Vagas totais 

anuais 
CH do curso 

NSA 
Seriado 

Semestral 
Mínimo de 4 anos (8 semestres) 

Máximo de 6 anos (12 semestres) 
100 (cem) 3.200 horas 
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1.3.3 Coordenador 
 

Nome Titulação Máxima Vínculo RT 

Roger dos Santos Lima Mestrado Celetista RTI 

 

1.3.4 Endereços de Oferta 
 

Local Endereço Bairro Cidade UF CEP 

Faculdade de Educação 
e Meio Ambiente- 
FAEMA 

Av. Machadinho 4.349 Setor 6 Ariquemes RO 76873-630 

2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA, mantida pela Unidas 

Sociedade de Educação e Cultura Ltda. – é uma sociedade civil, pessoa jurídica de 

direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Ariquemes, na 

Avenida Machadinho, n° 4.349, Setor 06, CEP 76873-630, Estado de Rondônia, 

registrada na forma da lei. 

A FAEMA iniciou sua trajetória no segundo semestre de 2007, quando foram 

devidamente autorizados e entraram em funcionamento os cursos de Bacharelado em 

Enfermagem (renovação de reconhecimento Portaria MEC nº 820, 30/12/14, D.O.U. 

02/01/15); Farmácia e Fisioterapia (Portaria  

de renovação de reconhecimento nº 059 de 02/02/2018, D.O.U. 05/02/2018 e nº 565 

de 20/08/2018, D.O.U 21/08/2018, respectivamente). 

Na mesma época entraram em funcionamento as Licenciaturas em Física e 

Química (Portaria de Renovação de Reconhecimento de ambos os cursos - nº 574, 

de 30/09/2016).  

O curso de Psicologia iniciou seu regular funcionamento no 1º semestre do ano 

de 2009 e se encontra com renovação de reconhecimento Portaria MEC nº 268, 

03/04/2017, D.O.U. 04/04/2017. O curso de Licenciatura em Educação Física iniciou 

seu funcionamento no 1º semestre do ano de 2011 também com renovação de 

reconhecimento (Portaria n° 1.093, de 24/12/2015). 

Já o CST em Gestão Ambiental, com início de seu funcionamento no 2º 

semestre do ano de 2013, encontra-se com Renovação de Reconhecimento pela 

Portaria nº 135, de 01/03/2018, D.O.U. 02/03/2018. 
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Em 2014 a FAEMA teve autorizado o curso de Bacharelado em Administração 

(Portaria nº 719, de 27/11/2014); em 2015 o de Ciências Contábeis (Portaria nº 1.041, 

de 23/12/2015); em 2016 pela Portaria nº 12, de 27/01/2016 o de Engenharia Civil; e 

o curso de Agronomia, pela Portaria nº 202, de 02/06/2016. Ainda em 2016, foram 

autorizados os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária (Portaria nº 311, de 

15/07/2016), os Cursos de Pedagogia e Bacharelado em Educação Física, por meio 

da Portaria nº 564, de 27/09/2016. Em 2017, foi autorizado o curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas (Portaria nº 1364, de 21/12/2017). Em 2018 ocorreu a 

autorização dos cursos de Bacharelado em Arquitetura e Bacharelado em Direito 

(Portaria nº 14, de 08/01/2018; Portaria nº 329, de 11/05/2018, respectivamente). 

Contemplando a modalidade presencial, a FAEMA (Conceito Institucional 4; 

Índice Geral de Cursos 3) conta com 18 cursos de graduação (5 licenciaturas, 1 CST 

e 12 Bacharelados). Os conceitos obtidos por meio das avaliações externas são 

continuamente exitosos: Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Ambiental 

e Sanitária, Engenharia Civil, Farmácia e Gestão Ambiental (Conceito de Curso 3); 

Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, 

Física, Fisioterapia, Psicologia e Química (Conceito de Curso 4); Administração 

(Conceito de Curso 5) e os cursos de Educação Física (Bacharelado) e Pedagogia 

(Satisfatório com Dispensa de Visita). 

Seguindo esta tendência, a FAEMA, sempre atenta à demanda e a 

necessidade da comunidade regional evidenciada por meio de seus canais de 

comunicação interna e externa, sobretudo via ouvidoria e autoavaliação institucional 

(CPA), foi credenciada para a oferta de cursos na modalidade EaD (Portaria nº 963, 

de 12/11/2020 – CI-EaD 5) e vinculado a este credenciamento, foram autorizados os 

cursos de Engenharia de Produção (CC 5), Administração (CC 5), Pedagogia 

Licenciatura (CC 4) e Estética e Cosmética (CST) (CC 5), além do Curso de Ciências 

Contábeis (CC 5). 

Até o presente momento, diante de sua trajetória, a FAEMA já graduou 1.627 

alunos. 

Cumprindo com seu papel de educadora outro ponto importante em sua trajetória 

são as oportunidades de educação continuada e imersão no mundo da pesquisa à 

comunidade locorregional e, sobretudo a seus egressos, pois em funcionamento, 
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atualmente, a FAEMA dispõe de cursos de pós-graduação lato sensu. Neste sentido 

a FAEMA já graduou aproximadamente 800 alunos em nível de pós-graduação. 

3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES 

 

A FAEMA desenvolve e implementa suas políticas voltadas ao desenvolvimento 

econômico e à responsabilidade social em consonância com sua missão para o 

atendimento da comunidade acadêmica e membros da comunidade em geral, por 

meio de ações provenientes das seguintes diretrizes: 

● Manter e ampliar o as Bolsas de Estudos e convênios e/ou parcerias com 

empresas da região, associações e outras instituições públicas e privadas; 

● Manter e ampliar as ações de extensão a comunidade regional com foco na 

melhoria das condições sociais; 

● Manter a acessão de espaços e de recursos institucionais para a sociedade 

civil organizada; 

● Manter e ampliar as ações que propiciem a Educação Continuada; 

● Manter e ampliar os Programas de Atendimento à Comunidade por meio de 

práticas pedagógicas realizadas em suas clínicas (serviço escola de 

Fisioterapia e Serviço escola de Psicologia), postos de saúde em parceria com 

a Prefeitura Municipal, escritório modelo de administração e ciências contábeis, 

núcleo de prática jurídica (NPJ), farmácia escola (FE), o NPJ e FE em processo 

de implantação institucional. 

● Manter ampliar ações pontuais, especiais e culturais; 

● Fortalecer os projetos e ações de incentivo à conservação e preservação do 

meio ambiente locorregional. 

● Incrementar as ações de sustentabilidade com foco loco regional 

● Manter e ampliar ações com foco no desenvolvimento e aquisição das 

habilidades empreendedoras, criativas e de inovação objetivando a 

necessidade regional. 

Para levar a cabo suas políticas e ações voltadas ao desenvolvimento 

econômico e à responsabilidade social, a FAEMA celebra convênio e parcerias com 

organizações públicas e privadas da sociedade civil para melhor articular o incentivo 



FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Instituto Superior de Educação – ISE/FAEMA 

Portaria MEC de Recredenciamento Nº 1.199, de 18/06/2019 
DOU Nº 118, Seção 01, p. 26 de 21/06/2019. 

 

11 
 

à extensão conforme as necessidades do desenvolvimento econômico e social da 

região. 

A FAEMA na esfera administrativa da IES apoia o discente por meio do 

oferecimento de vários programas de descontos e de bolsas, beneficiando assim, ao 

acadêmico e seus familiares. Dentre os programas podemos citar: PROUNI; FIES; 

Bolsas parciais e integrais oferecidas pela FAEMA; Bolsas frutos de convênios 

firmados com associações e entidades de classe; Financiamento Próprio Institucional 

(FIEF), entre outros. Estas e outras formas de apoio financeiro podem ser consultados 

em http://www.faema.edu.br/politicas-institucionais-resolucoes/, bem como apoia 

seus alunos nas suas dificuldades de aprendizagem orientando-os e estimulando-os 

a superá-las mediante acompanhamento pedagógico e psicopedagógico e também 

por meio do programa de nivelamento. 

 

3.1 HISTÓRICO DA EAD NA FAEMA 
 

O início das ações da FAEMA em direção à qualificação a distância se deu em 

2017, quando da implementação do AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem e 

serviços de atendimento online, como os recursos de aviso, chat, fórum de discussão 

etc. A Faculdade, atenta a velocidade com que as tecnologias de informação e 

comunicação vêm sendo implementadas, tornando-se ferramentas indispensáveis 

para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, priorizou ferramentas que 

ampliam as oportunidades de aprendizado e otimizam o tempo em sala de aula, além 

de fomentar o relacionamento entre os alunos e professores de todos os seus cursos. 

O AVA trouxe como inovação no dia a dia dos alunos as seguintes 

funcionalidades: 

● Disponibilização de todos os planos de ensino da instituição. 

● Disponibilização dos planos de aula, estabelecendo atividades que devem ser 

concluídas antes, durante e após os momentos presenciais em sala de aula. 

● Disponibilização de atividades de aprendizagem, incluindo avaliações e 

exercícios. 

● Disponibilização ainda de recursos de multimídia para nivelamento de 

conteúdos da educação básica em Matemática, Física, Química, História e Língua 

Portuguesa. 

http://www.faema.edu.br/politicas-institucionais-resolucoes/
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● Comunicação com alunos e professores por meio de avisos, Blog, wiki, fóruns, 

chat. 

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

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

as formas de relacionamento dos alunos com seus colegas e professores. É no AVA 

que o aluno tem acesso antecipado ao conteúdo das disciplinas, o que transformará 

a sala de aula em ambiente de discussão. Isso ampliará as oportunidades de 

desenvolvimento das atividades práticas, do relacionamento entre os alunos, 

potencializando o tempo das aulas, tornando-as mais interessantes. 

A partir de julho de 2018, a FAEMA começou a oferecer disciplinas online dentro 

do limite dos 20% da carga horária dos cursos presenciais, amparados pela Portaria 

MEC nº 1.134/2016. Em seguida, a IES passou a ofertar componentes curriculares na 

modalidade EaD compreendendo a carga horária de 40% dos cursos presenciais, 

conforme a portaria MEC nº 2.117/2019. 

Além disso, oferece também atividades complementares na modalidade EaD, 

utilizando o AVA, valorizando o estudo e a autonomia da aprendizagem.  E desde 

2017, vêm sendo realizados cursos de capacitação através do AVA para professores 

e coordenadores, com produção de material e participação em fóruns, visando à 

formação continuada do corpo docente da instituição. 

A FAEMA já possui uma cultura pedagógica de utilização de tecnologias de 

informação e comunicação nos cursos presenciais e desenvolveu qualificação técnica 

e acadêmica para o desenvolvimento das mesmas em apoio ao processo de ensino 

aprendizagem, dotando-a de condições para oferecer cursos na modalidade à 

distância. 

 

3.2 CONTEXTO EDUCACIONAL E JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO 
 

O processo de desenvolvimento econômico e social contemporâneo está 

marcado pelas constantes e rápidas transformações, pelo uso intensivo de novas 

tecnologias e pela massificação das informações. Um cenário como este obriga o 

setor produtivo a ter que se reinventar com muita frequência. A capacidade de 

adaptação às mudanças, a agilidade nos processos de tomada de decisão, a leitura 

dos movimentos de mercado – preferencialmente antecipando-se a estes 
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movimentos, a formação de uma equipe eficiente, coesa, produtiva e de alto 

desempenho, são essenciais para a obtenção de vantagens competitivas 

sustentáveis. 

O Curso de Pedagogia possibilita agilidade e qualidade na formação de 

graduados em educação profissional, ligados diretamente ao mundo do trabalho, 

viabilizando o aporte de recursos humanos necessários ao atendimento de demandas 

de pedagogos em espaços escolares e não escolares.  

Dessa forma, o currículo do curso visa atender esse contexto de mudanças, 

contribuindo de maneira significativa para o atendimento das demandas da sociedade 

brasileira com foco na comunidade locorregional. 

O Pedagogo que se pretende formar possuirá competência para analisar 

criticamente a realidade e capacidade para realizar intervenção individual e coletiva 

na sua área de atuação, mantendo-o compromissado com a implantação de políticas 

e iniciativas educacionais voltadas para a melhoria da qualidade da educação, em 

seus diversificados níveis e segmentos. 

O projeto pedagógico do curso de Pedagogia da FAEMA considera, ainda, as 

metas do Plano Nacional de Educação (PNE), buscando contribuir para o 

desenvolvimento sociocultural e econômico da região, preparando profissionais 

capazes de atender às demandas do mercado de trabalho local e regional.  

Destaca-se ainda outro aspecto essencial à obtenção de vantagens 

competitivas: o nível de qualificação das equipes. Equipes somente atingem o alto 

desempenho se devidamente formadas, treinadas e capacitadas. O que se pretende 

destacar aqui é a necessidade da formação de gestores, como mais um campo de 

atuação do Pedagogo, visualizando a importância desse profissional para o sucesso 

das organizações. 

Sabe-se, ainda, que as organizações são afetadas pelo ambiente onde se 

encontram, mas que também são capazes influenciar este mesmo ambiente. Portanto, 

organizações bem-sucedidas representam desenvolvimento local e regional. E esta é 

outra dimensão do perfil do profissional da Pedagogia: sua capacidade de contribuir 

para com o desenvolvimento sustável de sua região, atuando como agente de 

transformação, apresentando ideias e empreendendo ações, seja no setor privado ou 

na esfera pública. 
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Pensar num currículo para o curso de Licenciatura em Pedagogia é sair do 

espaço da sala de aula e articular bases comuns de reflexão sobre a práxis, num 

movimento dinâmico de interações contínuas em ambientes presenciais e virtuais 

voltados à intencionalidade educativa, para uma epistemologia, para uma política e 

pesquisas que aprofundem os conhecimentos historicamente construídos pela 

humanidade. 

Devido aos vários campos de atuação profissional, o curso de Licenciatura em 

Pedagogia desenvolve competências e habilidades para que o egresso se especialize 

em questões da área educacional, organizacional e seja um pesquisador da práxis 

educativa.  

O mercado de atuação do Pedagogo é promissor no território nacional e existe 

uma demanda significativa de pessoas interessadas na área da Educação. São 

inúmeras as solicitações. A procura é feita por um público que fez o Ensino Médio há 

alguns anos, educadores na busca de uma melhor qualificação, especialmente 

aqueles que se veem impossibilitados de frequentar um curso superior integral, em 

razão da falta de disponibilidade de tempo em virtude do trabalho. Essa oportunidade 

responde a demanda da formação docente em nível superior, e além da sua 

pertinência e contemporaneidade, trata-se de um curso flexível, necessário ao perfil 

da sociedade atual, além da importante dimensão da inclusão social. 

A qualidade do Curso, as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

- LDB quanto à necessidade de formação superior para atuar como docente na 

Educação Infantil, Anos Iniciais, na Coordenação Pedagógica, na Orientação 

Educacional, na Direção de Escola, nos espaços educacionais não formais e no 

contexto empresarial, aliada à possibilidade de frequentar um curso superior, sendo 

assim, despertando o interesse de muitos professores, desencadeando uma grande 

procura pelo curso. 

É neste sentido, que a FAEMA pretende oferecer o curso de Pedagogia, 

devidamente alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia. 

 

3.3 INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO QUANTITATIVO ANUAL DO CORPO 
DISCENTE 

 

Item Curso de Graduação em Pedagogia Ano 

  2019 2020 
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1 Discentes ingressantes 19 0 

2 Discentes matriculados 19 0 

3 Discentes concluintes 0 0 

4 Discentes estrangeiros 0 0 

5 
Discentes matriculados em estágio 

Supervisionado 
0 0 

6 
Discentes Matriculados em Trabalho de 

Conclusão de Curso 
0 0 

7 
Discentes Participantes de Programas 

Internos e/ou Externos de Financiamento 
0 0 

8 Projetos de Extensão 3 3 

3.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 
 

A implementação do projeto pedagógico do curso de Curso de Pedagogia é 

realizado e elaborada de modo a atender integralmente a legislação pertinente, bem 

como a organização didático-pedagógica do referido curso. 

De forma complementar aos processos de ensino-aprendizagem serão 

desenvolvidas ações que incluem as atividades acadêmicas de extensão, prática 

profissional voltada para a comunidade que estão em conformidade com o perfil do 

egresso. Estas ações e as práticas profissionais supervisionadas enquanto acadêmico 

em formação contribuem de maneira significativa para a aprendizagem e o amplo 

preparo profissional com vistas ao domínio de conhecimentos que permitam aos 

discentes atuarem de forma a atender as necessidades sociais e as demandas 

locorregionais. 

Os dirigentes da FAEMA assumem o compromisso de consolidar as ações 

implantadas e consideradas positivas, rever aquelas negativas, e buscar novas formas 

de agir que contribuam com o ensino de qualidade voltadas para o Curso de 

Pedagogia. Com formação e visão inter e multidisciplinar com processos de ensino-

aprendizagem de excelência, pautado nas habilidades e competências, por meio de 

técnicas e práticas pedagógicas diversificadas e transformadoras como práticas de 

campo e laboratórios, atividades de extensão e fortalecimento no incentivo à produção 

acadêmica discente e a participação em eventos científicos e culturais. A FAEMA 

adota também ações inovadoras a partir de práticas de estudos com metodologias 

ativas de aprendizagem e a implantação e implementação da metodologia Flipped 

Learning (sala de aula invertida) que provocam nos discentes o desenvolvimento da 

autoaprendizagem, estimulando a autonomia intelectual, pensamento crítico e 
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reflexivo, aprendizagem colaborativa e a articulação entre teoria e prática, plenamente 

alinhadas ao perfil profissional do egresso do Curso de Pedagogia. 

As Políticas Institucionais de ensino e extensão estabelecidas pela Faculdade 

de Educação e Meio Ambiente - FAEMA no âmbito de seus cursos superiores de 

graduação (Bacharelados, Licenciaturas e Tecnológicos), são regidas por resoluções 

e regulamentos específicos, e estabelecidas no PDI da FAEMA. Estas políticas 

orientam e oportunizam a construção dos procedimentos e processos acadêmicos de 

ensino-aprendizagem. 

 No âmbito do Curso de Pedagogia as políticas de ensino e extensão que 

constam no PDI estão voltadas para a ampliação de oportunidades de aprendizagem 

de maneira inovadora e alinhadas ao perfil do egresso. 

A FAEMA está comprometida com as atividades de ensino e extensão previstas 

em seu PDI e busca, permanentemente, a melhor qualidade para o ensino da 

graduação e da pós-graduação. A melhoria resultará do esforço de aprimoramento 

em suas atividades, com participação ativa de sua comunidade acadêmica e 

representatividade em seus órgãos colegiados.  

Dentre os aspectos importantes deste aprimoramento destacamos:  

1. Qualificação permanente do corpo docente, com estímulo à produção 

acadêmica; 

2. Modernização dos laboratórios, tendo em vista o objetivo crescente do 

envolvimento de alunos de graduação em atividades que evoquem a iniciação 

científica; 

3. Envolvimento dos docentes e acadêmicos em atividades de extensão; 

4. Utilização crescente de recursos de informática, particularmente as técnicas de 

multimídia; 

5. Composição de equipes de pesquisa educacional e autoavaliação; 

6. Implementação do Serviço Didático-Pedagógico de Apoio - SEDA. 

7. Valorização da qualidade no desenvolvimento das ações de ensino, extensão, 

e gestão acadêmica, com ênfase na ética e no compromisso social; 

8. Eficiência das Coordenadorias de Curso e atuação eficaz dos NDEs, como 

condição fundamental para a melhoria da qualidade e da produtividade das 

atividades-fim da FAEMA; 
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9. Atuação da FAEMA em ações que promovam o desenvolvimento social, 

cultural, científico e tecnológico da região; 

10. Respeito à pluralidade e diversidade de ideias, fundamentais para a crítica e 

busca de novos conhecimentos; 

11. Desenvolvimento da FAEMA em função da valorização do ser humano – seja 

docente, técnico-administrativo ou acadêmico; 

12. Defesa do diálogo, criando condições para um ambiente que estimule a 

aplicação do conhecimento e da experiência, o desenvolvimento de habilidades 

e atitudes que estimulem a criatividade, a convivência, a cooperação e a 

competência; 

13. Valorização do potencial humano, com seu aperfeiçoamento contínuo, para 

atender às exigências dos avanços científicos e tecnológicos; 

14. Desenvolvimento de atividades culturais; 

15. Prestação de serviço de natureza técnica e assistencial. 

16. Acompanhamento dos egressos 

17. Utilização de novas tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras e exitosas; 

18. Avaliação, acompanhamento e controle de qualidade da formação dos futuros 

profissionais 

19. Estímulo à permanência dos discentes nos cursos. 

Desde o 1º período (1P) o discente do Curso de Pedagogia, será encorajado e 

orientado para o desenvolvimento de Trabalhos Integradores com atividades de 

extensão em temas pedagógicos voltados às necessidades da sociedade buscando a 

articulação teoria e prática e maior compreensão da realidade social da comunidade.  

Os Trabalhos Integradores com foco na interdisciplinaridade e transversalidade 

do conhecimento, previstos desde o 1P do curso e os trabalhos de TCC, 

fundamentados na investigação e orientados por docentes, terão amplo apoio da 

instituição sendo considerados de natureza relevante para o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Os alunos serão, ainda, incentivados a participar de congressos e similares, 

como ouvintes ou com apresentação de trabalhos e irão prestar serviços de 

atendimento ao cidadão com atividade do estágio, dando especial atenção para as 

atividades de competência do Pedagogo. 
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Todas as atividades previstas que serão desenvolvidas no decorrer do curso e 

estão no Plano de Gestão. As ações descritas no referido plano estão articuladas com 

os objetivos apresentados no PDI e estão demonstrados na tabela abaixo: 

 

Objetivos do PDI Ação (docentes/tutores e discentes) 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo; 

Subsídio para participação em eventos 
científicos; 

Incentivo à participação em eventos científicos e 
publicação 

II - formar recursos humanos nas áreas de conhecimento 
que atuar, aptos para a inserção em setores profissionais e 
para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, promovendo ações para sua formação 
continuada; 

Reuniões do Colegiado 
Reuniões do Núcleo Docente Estruturante – 

NDE 
Projetos de extensão 
Iniciação Científica  

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura e o 
entendimento do homem e do meio em que vive; 

Projetos de extensão 
Iniciação científica 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 

Evento Científico FAEMA 
Semana Acadêmica 

Capacitação em metodologias ativas 
Capacitação em Elaboração de Itens de Prova 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 
cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que serão 
adquiridos; 

Treinamento Consolidação do Sistema Sagu 
Treinamento Consolidação do Sistema SIGA 

Tutoria e nivelamento 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com 
esta uma relação de reciprocidade; 

Estágio supervisionado 

VII - promover a extensão, aberta à participação da 
população, visando à difusão das conquistas e benefícios 
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 
geradas na instituição. 

Evento Científico FAEMA 
Semana Acadêmica 

Atualização dos computadores 
Projetos de extensão 

VIII- Despertar a consciência crítica e criativa de sua 
comunidade acadêmica sobre democracia, ética, cidadania 
e equilíbrio ambiental; 

Atendimento à discente 
Evento Científico FAEMA 

Semana Acadêmica 
Incentivo à atualização profissional e acadêmica 

SPA 
Projetos de extensão 

Iniciação científica  

IX - Contribuir para o desenvolvimento e a preservação da 
memória regional. 

Evento Científico FAEMA 
Projeto de extensão 

 

3.5 FORMA DE ACESSO AO CURSO 
 

As formas de acesso aos cursos da FAEMA e a seleção do corpo discente estão 

previstas no Regimento Geral, CAPÍTULO II – Do Processo Seletivo. 

Art. 39. O ingresso nos cursos sequenciais, de graduação e de pós-graduação, 

sob qualquer forma, é feito mediante processo de seleção, fixado pelo CONSEPE. 

Parágrafo único. O CONSEPE, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e 

admissão de estudantes, levará em conta os efeitos desses critérios sobre a 
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orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas 

de ensino. 

Art. 40. Anualmente, antes de cada período letivo, as instituições de ensino 

superior tornarão públicos seus critérios de seleção de alunos nos termos da lei. 

§ 1º Na ocasião do anúncio previsto no caput deste artigo, as instituições de ensino 

superior também tornarão públicos: 

a) a qualificação do seu corpo docente em efetivo exercício nos cursos de 

graduação; 

b) a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, tais como 

laboratórios, computadores, acessos às informações e acervo das 

bibliotecas; 

c) o elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de 

reconhecimento, assim como dos resultados das avaliações realizadas 

pelos órgãos federais competentes; 

d) valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos e as 

normas de reajuste aplicáveis ao período letivo a que se refere o processo 

seletivo. 

§ 2º O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior acarretará processo 

disciplinar nos termos da lei. 

§ 3º As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual 

constarão os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a 

relação e o período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, os 

critérios de classificação e desempate e demais informações úteis. 

§ 4º. A divulgação do edital, pela imprensa, pode ser feita de forma resumida, 

indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as demais informações. 

Os critérios para efetivação da matrícula constam do CAPÍTULO III do 

Regimento Geral e são observados rigorosamente pela IES. 

De acordo com o Regimento da FAEMA, o ingresso nos cursos sequenciais, 

de graduação e de pós-graduação, sob qualquer forma, será feito mediante processo 

de seleção, fixado pelo CONSEPE. O CONSEPE, ao deliberar sobre critérios e 

normas de seleção e admissão de estudantes, levará em conta os efeitos desses 

critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos 

dos sistemas de ensino. 
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Nos termos do art. 44, inciso II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 

de acordo com a legislação vigente sobre a matéria, anualmente, antes de cada 

período letivo, a FAEMA torna público seus critérios de seleção de discentes.  

 De conformidade com o art. 47 da Lei nº. 9.394/96, regulamentado pela Portaria 

Ministerial nº 2.864, de 24 de agosto de 2005, a FAEMA torna públicas e mantêm 

atualizadas, em página eletrônica própria, as condições de oferta dos cursos por ela 

ministrados. 

 

3.6 OBJETIVOS E METAS 
 

A FAEMA busca implantar e desenvolver os seus objetivos e metas para o 

Ensino, Pesquisa e a Extensão, conforme prevê o seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI e Plano de Gestão elaborado anualmente buscando sempre 

evidenciar e sanar as demandas dos discentes do curso, sempre em consonância 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. O processo 

educativo no curso de Pedagogia da FAEMA atende às políticas definidas no PDI ao 

propor, na sua organização didático-pedagógica, um conjunto de atividades de 

ensino-aprendizagem que orientam para a formação de um cidadão profissional de 

Pedagogia com:  

1. Sólida formação técnica e científica; 

2. Compromisso com a ética, estética e princípios democráticos; 

3. Formação humanística; 

4. Responsabilidade social, ambiental e cidadania; 

5. Espírito investigativo e crítico; 

6. Capacidade de aprendizagem autônoma e continuada; 

7. Disposição para trabalhar coletivamente 

A FAEMA elaborou o Projeto Pedagógico de Pedagogia a partir da reflexão, 

discussão e colaboração de todos os segmentos envolvidos e assume seu 

cumprimento integral como um compromisso institucional, tendo presente em suas 

ações que este compromisso estabeleça os princípios da identidade Institucional e 

expresse a missão, os objetivos, os valores, as práticas pedagógicas, as políticas de 

ensino e extensão e sua incidência social e regional, buscando sempre práticas que 

buscam o aperfeiçoamento do futuro profissional pedagogo. 
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Através de critérios pedagógicos, a política de ensino da FAEMA privilegia a 

formação por competências e habilidades. Assim, a estrutura e a concepção curricular 

visam favorecer a flexibilidade e a interdisciplinaridade, investem em projetos 

alinhados com a identidade e com a missão institucional, fortalecem diversas 

modalidades de ensino-aprendizagem, assim como fomentam a inovação, a produção 

do conhecimento e a participação nas atividades e compromissos da comunidade 

acadêmica. 

 

3.7 OBJETIVOS DO CURSO 
 

Os objetivos do Curso de Pedagogia estão em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Foram concebidos e 

implementados buscando uma coerência com o perfil profissional do egresso, com a 

estrutura curricular proposta, o contexto educacional atual, procurando contextualizar 

as práticas educacionais com os aspectos locoregionais e, sobretudo, atento às 

práticas inovadoras provenientes do campo da Pedagogia. 

O Curso de Pedagogia da FAEMA tem como objetivo atender a demanda de 

formação de profissionais academicamente qualificados, intelectual e 

profissionalmente autônomos, críticos, reflexivos e, sobretudo, adaptáveis às novas 

necessidades sociais e profissionais, formando para a atuação consciente e autônoma 

no exercício de funções docentes na educação infantil, anos iniciais do ensino 

fundamental e gestão pedagógica como atividade docente e de gestão de sistemas 

escolares e não escolares. 

Objetivos específicos do curso 

● Reconhecer a ação educativa como prática social de intervenção e 

transformação; 

● Compreender a dimensão pedagógica da ação educativa com seus três 

elementos – o conhecimento; o ensino; e, a aprendizagem; 

● Compreender os aspectos políticos, pedagógicos e epistemológicos como 

constitutivos do planejamento e do exercício da ação educativa formal e não 

formal; 

● Compreender a inclusão em sentido amplo, mantendo atitude de respeito à 

diversidade; 
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● Apreender o significado e as funções das diferentes modalidades de avaliação 

do ensino, da aprendizagem, do currículo e das instituições de ensino; 

● Perceber a escola em suas dimensões política, pedagógica e administrativa 

como instituição responsável pela transmissão cultural do conhecimento 

acumulado ao longo das gerações, e pela revisão crítica que promove o avanço 

ético, estético, moral e científico desse patrimônio. 

● Compreender a importância da gestão no planejamento, acompanhamento e 

avaliação de projetos em instituições escolares e não-escolares. 

● Aplicar princípios da gestão democrática em espaços escolares e não-

escolares 

● Utilizar o conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em situações de 

aprendizagem 

A FAEMA, está inserida no município de Ariquemes-RO, cuja população 

ultrapassa 100 mil habitantes, Ariquemes que atualmente é polo da Região do Vale 

do Jamari que abriga 8 municípios, totalizando cerca de 300 mil habitantes, população 

está formada por fluxos migratórios de diferentes partes do Brasil, ressalta-se ainda a 

população indígena e ribeirinha local.  Neste sentido o curso apresenta ainda objetivos 

que se somam aos supracitados que contemplem os professores indígenas e os 

professores que venham a atuar em escolas indígenas, dada à particularidade destas 

populações, a saber:  

● promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações 

filosóficas, políticas e religiosas próprias à cultura do povo indígena junto a 

quem atuam e os provenientes da sociedade majoritária;  

● atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e o estudo de temas 

indígenas relevantes. 

Conhecedora de sua responsabilidade social e dos desafios enfrentados, 

principalmente pela sua localização, na região Norte e no interior do Estado onde os 

déficits educativos e as desigualdades regionais são elevados, a FAEMA acredita que 

os desafios educacionais existentes podem ter, na Educação, um meio de indiscutível 

eficácia para melhoria significativa na qualidade de vida. 

Rondônia, assim como todo o país, carece de professores para a educação 

básica, principalmente educação infantil. Na Educação básica, em Ariquemes e 

municípios da região, conforme dados estimativos do IBGE estão matriculados na 
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educação infantil 3.872 alunos, no ensino fundamental 29.812, no ensino médio, 

13.514 alunos e no ensino superior apenas 3.237, o que representa pouco mais de 

1% da população total e taxa bruta de matriculados na ordem de 9%. 

De acordo com a revista Educação, os cursos de licenciaturas começam a 

ganhar cara nova. Abaixo, trechos falando a respeito da nova realidade das 

licenciaturas: 

1"Não podemos mais pensar nas licenciaturas apenas como um apêndice do 

bacharelado. Temos de fazer um esforço grande para formar professores do começo 

ao fim do curso, sobretudo nas licenciaturas que habilitam profissionais para o ensino 

fundamental e para o ensino médio", diz César Callegari, membro da Câmara de 

Educação Básica do CNE e diretor da Faculdade Sesi de Educação. 

Callegari acrescenta que os cursos de formação devem mirar, além do 

desenvolvimento da capacidade de análise crítica e formação contínua, que os novos 

professores sejam preparados para os desafios concretos da sala de aula, levando-

se em conta a diversidade cultural, socioeconômica e estrutural. "Na pedagogia, por 

exemplo, há pouca formação para alfabetizar", diz. Ou seja, a prática deve 

retroalimentar a teoria permanentemente.  

Dessa forma, a FAEMA avalia que, ao implementar um curso com a qualidade 

que lhe é característica, e definir seus objetivos, em consonância com a legislação e 

os anseios da população, está contribuindo para o desenvolvimento da região e 

cumprindo um importante papel no Estado de Rondônia. 

 

3.8 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
 

O perfil profissional do egresso do curso de Pedagogia da FAEMA foi 

concebido em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Pedagogia e estão definidas neste PPC, estabelecem a formação de profissional 

capacitado, tendo em vista as peculiaridades da contemporaneidade, o mercado de 

trabalho, as mudanças socioeconômicas e tecnológicas e a legislação que disciplina 

a formação do profissional em pedagogia, estabelecendo as competências a serem 

desenvolvidas pelo aluno e cuidou de contextualizá-las às necessidades locais e 

                                                             
1http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/227/artigo368715-1.asp 
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regionais nas quais o curso se insere. Além disso, está em constante avaliação e 

revisão pela IES e pelo seu NDE, no intuito de acompanhar as demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho. 

O egresso do curso de Pedagogia deve dominar habilidades e competências 

gerais de um profissional da área: pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, 

cuja consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se 

em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência 

e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. 

 

Perfil Específico: 

▪ Exercer liderança e busca do conhecimento;  

▪ Produzir conhecimentos como docente/pesquisador/gestor de processos 

pedagógicos que envolvam crianças, jovens e/ou adultos, em instituições 

escolares e não escolares.  

▪ Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 

contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, 

psicológica, intelectual, social;  

▪ Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria;  

▪ Trabalhar na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do 

desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo 

educativo;  

▪ Reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e 

coletivas;  

▪ Dominar os modos de ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e 

adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano, particularmente 

de crianças;  

▪ Adotar linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 
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informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens 

significativas;  

▪ Identificar problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, 

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

contribuir para superação de exclusões sociais, sexuais e de gênero, étnico-

raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras;  

▪ Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento;  

▪ Participar da gestão das instituições em que atuem, planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não-escolares;  

▪ Realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos sobre seus alunos e 

alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas 

experiências não-escolares, sobre processos de ensinar e aprender, em 

diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares; e sobre 

a organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas;  

▪ Estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 

legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o resultado de 

sua avaliação às instâncias competentes; 

Entre os campos de trabalho do pedagogo, destacam-se: Escolas Municipais, 

Estaduais, Federais e Particulares; Órgãos Públicos vinculados à Educação; 

Empresas; Hospitais e Clínicas Médicas; Centros de Formação de Condutores de 

Veículos; Consultorias Educacionais; Universidades, Faculdades, Centros 

Universitários; ONGs e Museus. 

 

3.9 ESTRUTURA CURRICULAR 
 

A estrutura curricular proposta para curso de Pedagogia da FAEMA foi 

concebido em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia, observando o perfil profissional almejado do egresso e, considerando a 

flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, abrangência dos 

componentes curriculares e a compatibilidade da carga horária total do curso, que é 

3.200 horas, distribuídas em 8 períodos semestrais (4 anos), sendo  400h de Estágio 
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Curricular Supervisionado e 200h de Atividades Complementares (AC). As AC são 

componentes curriculares enriquecedores e complementadores do perfil do discente 

que priorizam entre outras coisas a articulação do binômio teoria-prática, 

interdisciplinaridade e flexibilidade. 

Outro ponto importante paira sobre o percurso formativo proposto, pois este 

evidencia a articulação da teoria com a prática, através dos estágios supervisionados 

que compõe uma carga horária de 400hs, as atividades práticas e as atividades 

práticas supervisionadas (APS) e estão previstas em cada componente curricular, e 

expressos neste PPC e Plano de Ensino, bem como os projetos de extensão, iniciação 

científica e as Atividades Interdisciplinares Virtuais (AIV). 

A partir da matriz curricular será possível verificar a oferta da disciplina de 

LIBRAS em caráter obrigatório, atendendo a resolução pertinente a este assunto 

(Disciplina de Libras - (Dec. N° 5.626/2005) – ofertada como disciplina curricular 

obrigatória) 

Como mecanismos de familiarização do discente com as TIC’s (Tecnologias de 

Informação e Comunicação), será oferecida na primeira fase do curso, como 

componente curricular, a disciplina de Recursos Pedagógicos, Tecnológicos e 

Multimídia, que aborda e trabalha a ambientação para a Educação a Distância através 

de temas como: Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem; Ferramentas de 

navegação e busca na Internet; Metodologias de estudo baseadas nos princípios de 

autonomia, interação e cooperação. Não obstante, no ambiente virtual de 

aprendizagem existe um espaço tutorial, onde existem vídeos e materiais que norteiam 

o acadêmico em sua familiarização com os aspectos digitais da modalidade EaD.  

O Curso de Pedagogia da FAEMA tem como objetivo atender à demanda de 

formação de profissionais academicamente qualificados, intelectual e 

profissionalmente autônomos, críticos, reflexivos e, sobretudo, capazes de se 

responsabilizar pela própria aprendizagem e que sejam adaptáveis a novas situações 

e exigências sociais e profissionais, aptos a lidarem com os desafios impostos pelas 

sociedades contemporâneas, que exigem não só capacidades técnicas, mas também 

formação ética e humanística.  

O curso de Pedagogia está estruturado em três núcleos com a seguinte 

organização:  



FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Instituto Superior de Educação – ISE/FAEMA 

Portaria MEC de Recredenciamento Nº 1.199, de 18/06/2019 
DOU Nº 118, Seção 01, p. 26 de 21/06/2019. 

 

27 
 

I - um núcleo de estudo de formação geral que, sem perder de vista a 

diversidade e a multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado 

da literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de reflexão 

e ações críticas, articulará: a) aplicação de princípios, concepções e critérios oriundos 

de diferentes áreas do conhecimento, com pertinência ao campo da Pedagogia, que 

contribuam para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e da sociedade; 

b) aplicação de princípios da gestão democrática em espaços escolares e não-

escolares; c) observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de 

processos educativos e de experiências educacionais, em ambientes escolares e não-

escolares; d) utilização de conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em 

situações de aprendizagem; e) aplicação, em práticas educativas, de conhecimentos 

de processos de desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas 

dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, cultural, lúdica, artística, ética e 

biossocial; f) realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos 

diferentes segmentos da sociedade, relativamente à educação, sendo capaz de 

identificar diferentes forças e interesses, de captar contradições e de considerá-lo nos 

planos pedagógico e de ensino aprendizagem, no planejamento e na realização de 

atividades educativas; g) planejamento, execução e avaliação de experiências que 

considerem o contexto histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro, 

particularmente, no que diz respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e à formação de professores e de profissionais na área de serviço e 

apoio escolar; h) estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de 

processos de organização do trabalho docente; i) decodificação e utilização de 

códigos de diferentes linguagens utilizadas por crianças, além do trabalho didático 

com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de escolarização, relativos à Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, Artes, Educação Física; j) 

estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, cidadania, 

sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea ;k) 

atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no contexto do 

exercício profissional, em âmbitos escolares e não-escolares, articulando o saber 

acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa; l) estudo, aplicação e 

avaliação dos textos legais relativos à organização da educação nacional;  
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II - um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às 

áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições e 

que, atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras 

possibilidades: a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em 

diferentes situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, 

empresariais e outras; b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, 

procedimentos e processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e 

cultural da sociedade brasileira; c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, 

a fim de elaborar propostas educacionais consistentes e inovadoras;  

III - um núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento 

curricular e compreende participação em: a) seminários e estudos curriculares, em 

projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, diretamente orientados pelo 

corpo docente da instituição de educação superior; b) atividades práticas, de modo a 

propiciar vivências, nas mais diferentes áreas do campo educacional, assegurando 

aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos 

pedagógicos; c) atividades de comunicação e expressão cultural. 

A estrutura curricular é composta de 3.560 horas, distribuídas em 8 períodos 

semestrais (4 anos), sendo: 

a. 2.560 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas, 

realização de seminários, participação na realização de pesquisas, consultas a 

bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições educacionais e 

culturais, atividades práticas de diferente natureza, participação em grupos 

cooperativos de estudos; 

b. 400 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também 

outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto pedagógico da 

instituição; 

c. 400 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da 

extensão e da monitoria; 

d. 200 horas de atividades complementares. 
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3.10 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO 
 

Graficamente, podemos assim representar a estrutura do Curso: 

 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA 

HORÁRIA - PEDAGOGIA EAD  

 

 

Neste percurso de formação o presente currículo irá assegurar a articulação 

entre os componentes curriculares a partir de estratégias pedagógicas que articulem 

o saber; o saber fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, 

o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a 

conhecer, que constitui atributos indispensáveis à formação superior.  

Convém ressaltar que a região norte do Brasil apresenta uma diversidade 

cultural e racial, apresentando de maneira viva a cultura indígena no seu meio social 

e cultural, sendo assim existem um forte apelo nesta estrutura curricular e de 

conteúdos voltados a este panorama regional contribuindo para a atuação profissional 

futura do egresso do curso de Pedagogia.  

Dessa forma, o curso cumpre um importante papel social ao contribuir para que 

o ensino superior nos mais variados contextos, evoquem transformações político-

sociais, demonstrando a articulação de sua estruturação currículo-pedagógica com os 

valores de solidariedade e cidadania. 
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3.11 CONTEÚDOS CURRICULARES 
 

A Matriz Curricular é o conjunto de disciplinas que integram o curso, como parte 

essencial do Projeto Pedagógico. Esta matriz expressa a deliberação institucional de 

currículo e integra a proposta semestral de cumprimento de disciplinas/conteúdos 

curriculares para a integralização do curso pelo discente no tempo definido no Projeto 

Pedagógico.  

Todos os conteúdos curriculares constantes neste PPC são ministrados e 

promovem o efetivo desenvolvimento do perfil do egresso e sua formação geral e 

específica. 

O curso de Pedagogia da FAEMA parte de novos paradigmas e de novos 

conteúdos. Novos paradigmas porque a matriz curricular e o currículo pleno preveem 

unidades curriculares, bem como Atividades Complementares dirigidas para a 

formação holística do profissional Pedagogo. 

Os conteúdos curriculares buscam possibilitar a integralização do perfil 

profissional do egresso considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos, a saber: atualização periódica dos conteúdos, cargas horárias compatíveis 

com os assuntos a serem estudados e adequação da bibliografia.   

Trata-se de um curso cujo perfil atende plenamente às exigências de uma 

formação fundamental e estruturada, visando proporcionar a ampliação de 

possibilidades e potencialidades formativas do egresso do curso de Pedagogia. 

O exemplo do que é operacionalizado nos outros cursos da FAEMA, como 

parte de sua estratégia pedagógica, são implantados mecanismos que atendam às 

ações de responsabilidade e necessidades sociais, a abordagem de conteúdos 

pertinentes às políticas de educação ambiental e dos direitos humanos, a educação 

das relações étnico-raciais, a ética e o ensino de história e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena - todos estes aspectos incluídos, como foco de atenção, por meio 

da exigência de participação dos discentes, desde o início do curso, em atividades 

teóricas e práticas, projetos de extensão e atividades investigativas, atividades 

práticas supervisionadas (APS) dentre outras. 

Os componentes curriculares que abordam as políticas de educação ambiental 

e dos direitos humanos, a educação das relações étnico-raciais, a ética e o ensino de 
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história e cultura afro-brasileira, africana e indígena de maneira contextualizada e 

inovadora estão descritas na sequência. 

 

MATRIZ DA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

COMPONENTE CURRICULAR CH 

Diversidade e Educação (Diversidade cultural e suas 
implicações no processo de aquisição do conhecimento. A 
diversidade étnico-racial com ênfase nas histórias e culturas dos 
povos indígenas e africanos (Leis Nº 10.639/2003 e N° 
11.645/2008). Ita q 

80 

Antropologia das Sociedades Indígenas e 
Afrodescendentes no Brasil (Fundamentos da antropologia: 
antropologia como ciência. Conceitos básicos: etnocentrismo, 
relativismo, aculturação, endoculturação, exótico e familiar. 
Identidade, diferença e diversidade sociocultural. A cultura 
indígena no Brasil: aspectos da cultura Kaingang e Guarani, 
educação indígena. Afrodescendentes no Brasil: história, 
movimentos sociais. Cidadania e políticas de ação afirmativa). 

80 

Responsabilidade Social e Ambiental (Evolução do 
pensamento socioambiental. Responsabilidade social e 
ambiental das empresas. Certificações. Inovação 
socioambiental.  Os aspectos socioculturais, históricos, 
políticos, tecnológicos e éticos, na perspectiva das diretrizes da 
Política Nacional de Educação Ambiental. Consumo consciente. 
Cultura e ética da sustentabilidade. A arte como aliada na 
conscientização ecológica e intervenções estéticas. Modelos de 
Avaliação de performance ambiental e social). 

80 

Conteúdo e Metodologia do Ensino de Ciências (Vida e meio 
ambiente. Produção e conservação da vida na Terra. Relações 
Tecnologia e Sociedade focalizando o homem. Políticas de 
Educação Ambiental). 

80 

Atividades Práticas de Ensino III (Sistematização dos 
fenômenos e as teorias que promovem a identificação e a 
utilização adequadas de códigos e nomenclaturas da linguagem 
científica. A compreensão ética do conhecimento e a 
importância dos avanços científicos e suas relações com a 
qualidade de vida com ênfase na Educação Ambiental, 
conforme preconiza a Lei 9.795/1999 e o Decreto Nº 4.281 de 
25 de junho de 2002). 

100 

 

Convém ressaltar que a região norte do Brasil apresenta uma diversidade 

cultural e racial, apresentando de maneira viva a cultura indígena no seu meio social 

e cultural, bem como, uma rica biodiversidade e necessidade de conscientização por 

meio da educação ambiental, sendo assim existe um forte apelo nesta estrutura 

curricular e de conteúdos voltados a este panorama regional contribuindo para a 

atuação profissional futura do egresso do curso de Pedagogia. 

 

3.12 FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

A FAEMA está atenta à oferta de oportunidades diferenciadas de integralização 

de seus cursos, bem quanto à flexibilidade dos componentes curriculares, para tanto 
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os discentes, ao mesmo tempo em que participam das atividades curriculares, são 

estimulados a explorar  a  vida  acadêmica  e  a  interagir  com  a  sociedade,  a  

organizar eventos, o  que  os faz  exercitar  o  trabalho  em  equipe,  a responsabilidade 

com os envolvidos e a ganhar desenvoltura no relacionamento interpessoal,  

resultando  na  aquisição  e no desenvolvimento  de  um  conjunto  de  valores  e 

atitudes importantes  para  o exercício da atividade profissional e da cidadania. 

As políticas e programas institucionais da FAEMA corroboram com as 

metodologias aplicadas e ativas, propiciando ainda a trans e interdisciplinaridade e a 

participação discente nas atividades de extensão, monitorias, nivelamento, atividades 

complementares e estágios curriculares que levam à formação de profissionais 

capazes de produzir novos conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, 

aliando a teoria à prática através da análise e avaliação da realidade regional e 

brasileira.  

A flexibilidade curricular implica na formação do discente em um cenário aberto 

às novas demandas dos diferentes campos de conhecimento, de atuação profissional 

e do contexto social. Isso significa imprimir a dinamicidade e a diversidade aos 

currículos dos cursos de graduação, permitindo que o discente tenha opção de lapidar 

o seu perfil profissional, sem detrimento da sua formação generalista, além de 

contribuir para a sua autonomia intelectual. 

A organização curricular do curso de Pedagogia irá contemplar a flexibilidade 

curricular nos seguintes aspectos: 

I. Estágios Supervisionados que promovem a integração teoria/prática, 

propiciando a complementação do processo ensino-aprendizagem. Trata-se de 

um instrumento de inserção profissional, que proporciona aos estudantes a 

participação em situações reais de vida e trabalho, por meio de treinamento 

prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento 

humano 

II. Atividades Interdisciplinares Virtuais (AIV) são parte integrante das 

Atividades Complementares, que contemplam temas da atualidade e assuntos 

relacionados às áreas e subáreas do curso, além de disporem de ferramentas 

tecnológicas de ensino e aprendizagem que viabilizem a prática de estudos 

independentes. 
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III. Atividades de Extensão desenvolvidas pelo curso, permitem ao aluno optar 

por acompanhar um projeto voltado à construção de conhecimento para o 

desenvolvimento social da comunidade na qual está inserido. 

IV. Cursos, Minicursos, Palestras, Semanas do Conhecimento, Visitas 

Técnicas, Programas de Iniciação Científica e demais atividades que são 

periodicamente ofertadas aos alunos. 

V. Articulação da teoria com a prática quando são adotadas as 

Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem utilizadas no curso. Estas 

metodologias têm algumas características principais: 

i. O aluno é responsável por seu aprendizado, o que inclui a organização 

de seu tempo e a busca de oportunidades para aprender; 

ii. O currículo é integrado e integrador, e fornece uma linha condutora 

geral, no intuito de facilitar e estimular o aprendizado.  Essa linha se 

traduz nas Unidades de Aprendizagem e nos problemas que deverão 

ser discutidos e resolvidos nos grupos tutoriais; 

iii. A IES oferece uma grande variedade de oportunidades de aprendizado 

através de laboratórios, campos de estágios organizacionais e 

comunitários, bibliotecas virtuais e acesso ao AVA; 

iv. O aluno é precocemente inserido em atividades práticas relevantes para 

sua futura vida profissional; 

v. O aluno é constantemente avaliado em relação à sua capacidade 

cognitiva e ao desenvolvimento formativo de habilidades necessárias à 

profissão; 

vi. O trabalho em grupo e a cooperação interdisciplinar e multiprofissional 

são estimulados; 

vii. A assistência ao aluno é individualizada, de modo a possibilitar a 

acessibilidade metodológica para que ela discuta suas dificuldades com 

profissionais envolvidos com o gerenciamento do currículo e o estímulo 

à aprendizagem, quando necessário. 

 

VI. Diversidade e Acessibilidade Metodológica, Pedagógica e 

Atitudinal, quando são trabalhados no curso alguns temas, 

especialmente nas disciplinas de Diversidade e Educação, Atividades 
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Práticas de Ensino e Libras (oferecida como disciplina de caráter 

obrigatório) relacionados à inclusão, à diversidade, à educação 

ambiental, à educação das relações étnico-raciais e a educação para os 

direitos humanos. Dessa forma, esses temas se integram às disciplinas 

da estrutura curricular do curso, de modo transversal, contínuo e 

permanente. Os temas serão levados à formação dos alunos, 

propiciando formar profissionais conscientes e críticos sobre as relações 

humanas, à equidade e o respeito à natureza.  

 

VII. Disciplinas Optativas, além dos tópicos especiais e tópicos 

complementares previstos na matriz do curso, que promovem a 

flexibilização do currículo por meio de um elenco de disciplinas à escolha 

dos alunos, para que tenham a oportunidade de se aprofundar em uma 

determinada área da sua atividade profissional. 

 

VIII. Atividades complementares, as AC são componentes curriculares 

enriquecedores e complementadores do perfil do discente que priorizam 

entre outras coisas a articulação do binômio teoria-prática, 

interdisciplinaridade e flexibilidade, uma vez que o discente pode 

priorizar o seu foco profissional. 

 

IX. As Atividades Práticas Supervisionadas – APS: As “APS” desenvolvidas 

nos cursos presenciais da FAEMA estão fundamentadas na 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade, 

propiciando, a saber: (i) o desenvolvimento da autonomia discente; (ii) o 

estímulo a corresponsabilidade do discente pelo aprendizado eficiente e 

eficaz; (iii) a capacidade de aprender a aprender e (iv) a emancipação 

intelectual, favorecendo o desenvolvimento das competências e 

habilidades inerentes às especificidades e perfil dos egressos dos 

cursos de ensino superior da FAEMA, suplantando a concepção de que 

a formação do discente limita-se ao espaço físico da sala de aula e à 

presença docente. Para efeito deste regulamento, a atividade 

acadêmica ou do trabalho discente efetivo compreenderá Aulas 
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Teóricas e Práticas e as Atividades Práticas Supervisionadas – APS) 

dirigidas à formação holística dos futuros profissionais. 

 

3.13 INTERDISCIPLINARIDADE 
 

A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento e 

uma mudança de atitude em busca do indivíduo como ser integral. Trata-se de uma 

proposta onde a forma de ensinar leva em consideração a construção do 

conhecimento pelo aluno, garantindo a construção de um conhecimento globalizante, 

rompendo com os limites dos conteúdos curriculares. Não se trata de unir as unidades 

curriculares, mas utilizar uma prática de ensino em que cada um destes conteúdos 

estejam interligados e façam parte da realidade do aluno. Assim, as disciplinas 

continuam separadas, mas o aluno compreende que os conteúdos fazem parte de 

uma totalidade. 

Seguindo essa linha, é possível inferir que uma organização curricular parte do 

pressuposto que o conhecimento adquirido em uma determinada disciplina não deve 

ter um fim em si mesmo, mas deve servir de base para a assimilação de conteúdos 

que serão abordados em outras atividades formativas. Assim, o desenvolvimento das 

habilidades e competências dos discentes não se faz a partir de uma única fonte de 

conhecimento, e sim pelo sinergismo entre conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais provenientes das mais variadas disciplinas e áreas do conhecimento.  

A área da Pedagogia é, por definição, uma profissão que se apropria da 

interdisciplinaridade em todos os seus campos de atuação. 

Na organização curricular proposta, a interdisciplinaridade é trabalhada 

principalmente nos seguintes elementos: 

I. Nas ferramentas de ensino e aprendizagem utilizadas pelos docentes e 

tutores, as quais buscam estabelecer interfaces e conexões entre as disciplinas 

que ministram com as demais.  

II. Em atividades práticas, denominadas “Atividades Interdisciplinares Virtuais 

– AIVs” que requer dos discentes a resolução de problemas, reais ou 

contextualizados, demandando a mobilização de conceitos provenientes de 

várias disciplinas e áreas do conhecimento.  
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III. Na Peer Instruction, uma metodologia ativa relativamente simples, e 

inovadora, concebida pelo prof. Eric Mazur, da Universidade de Harvard. Ela 

faz com que os alunos participem ativamente do processo de aprendizagem e 

o tutor presencial passa a ser um importante moderador, problematizando 

questões interdisciplinares e problemas locais. 

IV. Programa de Tutoria e Nivelamento - A Instituição possui um eficiente e 

competente mecanismo de nivelamento para auxiliar aqueles alunos 

ingressantes na Instituição com evidentes problemas de aprendizado e que não 

conseguem acompanhar o ritmo de aprendizagem da turma na qual estão 

inseridos. O programa apresenta uma dinâmica que mescla encontros 

presenciais, chats, fórum. O programa de tutoria também abarca a 

familiarização e o aprendizado dos elementos digitais tão necessários 

atualmente, para este ponto específico a FAEMA conta com uma coordenação 

de Ambiente Virtual de Aprendizagem (COORD. AVA). O Programa é de 

conhecimento da comunidade acadêmica e pode ser acessado livremente no 

portal da FAEMA- http://www.faema.edu.br/tutoria-nivelamento/ 

V. Programa de Estímulo à Produção e divulgação Científica e Projetos de 

Extensão - Outras políticas que a FAEMA considera importantes se referem 

ao apoio à produção e divulgação científica e os projetos de extensão, 

estimulando a permanência do acadêmico na Instituição e sua efetiva 

participação nesses programas, além de possuir revista impressa e online para 

divulgação dos trabalhos acadêmicos dos discentes juntamente com seus 

docentes (Revista Científica da FAEMA ISSN: 2179-4200) e a Editora FAEMA 

promovendo o lançamento de ebooks e livros impressos. 

VI. A FAEMA com o intuito de oferecer o melhor aos seus discentes vem firmando 

convênios, com entidades públicas e privadas, para que ocorram os estágios 

curriculares, remunerados e não remunerados, cuja finalidade é integrar o 

aluno ao mercado de trabalho, e oferecer-lhes melhores condições no 

momento em que atuarem profissionalmente. 

VII. Atividades complementares, as AC são componentes curriculares 

enriquecedores e complementadores do perfil do discente que priorizam entre 

outras coisas a articulação do binômio teoria-prática, interdisciplinaridade e 

flexibilidade, uma vez que o discente pode priorizar o seu foco profissional. 

http://www.faema.edu.br/tutoria-nivelamento/
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VIII. Trabalho de conclusão de curso: O TCC é um componente curricular 

obrigatório, centrado em determinada área teórico-prática ou de formação 

profissional com estimada relevância social e/ou profissional sempre que 

possível priorizando as necessidades locais e regionais, com vistas a propiciar 

ao alunado do curso de Pedagogia uma vivência prática da pesquisa, 

promovendo a síntese e integração do conhecimento e consolidação das 

técnicas de investigação. 

A interdisciplinaridade apresenta-se essencialmente como uma crítica à 

“compartimentalização” do saber e ao isolamento das disciplinas em grades, pois 

busca o acesso à totalidade e à complexidade do conhecimento no diálogo e na 

interação entre as várias disciplinas das diferentes áreas, visando à superação da 

dicotomia entre o teórico e o prático e à constituição de novos espaços de 

investigação. É nessa vertente que a FAEMA propõe as “AIVs” e a “APS”, compondo 

parte da carga horária de Atividades Complementares presentes em todos os cursos 

de Graduação da IES, sejam eles bacharelados, licenciaturas e graduações 

tecnológicas.  

As “AIVs” motivam o engajamento de educadores de diferentes áreas do 

conhecimento comprometidos com o diálogo, com a reciprocidade e com o 

compartilhamento de conhecimentos, ao apresentarem orientações para promoção de 

práticas realistas que estimulem os alunos a definir um problema, a examinar várias 

alternativas para tratá-lo e a integrar as várias áreas do conhecimento na elaboração 

de propostas de intervenção. O sucesso dessa atividade pressupõe a mediação 

contínua dos professores e tutores ao longo de todo o processo. No caso específico 

deste PPC, propõe-se a prática interdisciplinar por meio de estudos de casos voltados 

para as temáticas que envolvem a área da educação em geral. Todos são trabalhos 

que estimulam os discentes a complementarem seus estudos com informações 

adicionais em campos profissionais, laboratórios de ensino, livros-texto, vídeos, 

bibliotecas, internet etc. 

O papel do docente nessa tarefa é fundamental para promoção da autonomia 

e da responsabilidade social do discente. Por meio de mediações didáticas e práticas 

pedagógicas reflexivas e críticas, o docente, apoiado pelo aparato tecnológico 

disponível no AVA, incentivará o aluno à consciência sobre as questões sociais reais 
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e os convida a fazer parte do compromisso de transformar, em alguma medida, o seu 

entorno. 

O trabalho interdisciplinar proposto neste PPC é obrigatório, coletivo, e será 

orientado e avaliado pela equipe de docentes das disciplinas das diferentes áreas do 

conhecimento com as quais o aluno dialoga. A cada início de semestre, os professores 

do curso, representados pelo seu Núcleo Docente Estruturante - NDE, definirão os 

temas e subtemas interdisciplinares a serem trabalhados nas “AIVs”, os quais deverão 

ser pensados a partir das unidades de aprendizagem e dos temas transversais que 

compõem a estrutura curricular do curso estabelecendo uma relação entre teoria e 

prática.  

A coletivização dos trabalhos realizados é feita no AVA, no campo destinado 

às “AIVs”. Ali, os alunos postarão seus trabalhos, permitindo que todos os colegas 

da turma os visualizem e interajam, conforme mediação do professor. A avaliação 

relativa ao trabalho interdisciplinar será considerada na contabilização das horas de 

atividades complementares destinadas a cada semestre, seguindo as orientações do 

NDE do curso. 

Em cada período, o conjunto das “AIVs” proporcionará ao aluno a possibilidade 

de trabalhar em equipe e de construir o conhecimento apoiado em base científica, 

permitindo-lhe a análise e a tomada de decisão de forma democrática, clara e 

sustentada, sempre pautada nos princípios éticos. 

As APS As Atividades Práticas Supervisionadas – APS: As “APS” 

desenvolvidas nos cursos presenciais da FAEMA estão fundamentadas na 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade, propiciando, a saber: (i) 

o desenvolvimento da autonomia discente; (ii) o estímulo a corresponsabilidade do 

discente pelo aprendizado eficiente e eficaz; (iii) a capacidade de aprender a aprender 

e (iv) a emancipação intelectual, favorecendo o desenvolvimento das competências e 

habilidades inerentes às especificidades e perfil dos egressos dos cursos de ensino 

superior da FAEMA, suplantando a concepção de que a formação do discente limita-

se ao espaço físico da sala de aula e à presença docente. Para efeito deste 

regulamento, a atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo compreenderá 

Aulas Teóricas e Práticas e as Atividades Práticas Supervisionadas – APS) dirigidas 

à formação holística dos futuros profissionais. 
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Dado o exposto, a interdisciplinaridade decorre da unidade e da integração do 

objeto do saber e será buscada pela constante interação entre as áreas do 

conhecimento e os campos de suas confluências, pois acreditamos que conhecimento 

interdisciplinar não se restringe à sala de aula, mas perpassa e ultrapassa os limites 

do saber do ambiente acadêmico e se fortalece na medida em que ganha amplitude 

na vida social. Tais considerações só terão sentido e significado se o ensino, em todos 

os seus níveis e graus, concretizar-se por meio da articulação entre teoria e prática 

profissionais, pela otimização e flexibilização dos currículos, pela qualificação e 

dedicação do docente às atividades acadêmicas e pela busca da integração entre os 

diversos cursos e programas. Dessa forma, o ensino de graduação há de ser 

generalista, pluralista e crítico. 

 

3.14 MATRIZ CURRICULAR 
 

3.14.1 Matriz Curricular até 2019 
1º SEMESTRE 

 Teórica Prática Total 

Oficina de Textos Leitura e Escrita 30 30 60 

Informática e Tecnologia da Informação e Comunicação 20 20 40 

História Social da Criança e do Adolescente 40 20 60 

Leitura na Escola e Literatura Infanto-Juvenil 30 30 60 

Meio Ambiente e Educação Ambiental 40 20 60 

Recursos Pedagógicos, Tecnológicos e Multimídia 40 20 60 

Seminário Interdisciplinar I 00 40 40 

Total de Carga Horária 200 180 380 

2º semestre 

 Teórica Prática Total 

Sociologia da Educação 40 00 40 

Didática Geral 40 20 60 

Teorias da Educação 40 20 60 

Gestão e Avaliação de Projetos Educacionais 40 20 60 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 40 20 60 

Planejamento Educacional 30 30 60 

Seminário Interdisciplinar II 00 40 40 

Total de Carga Horária 230 150 380 

3º semestre 

 Teórica Prática Total 

Metodologia do Trabalho Científico 40 00 40 

Teoria do Currículo 60 20 80 

Gestão da Educação Básica - Fundamentos e Práticas 60 20 80 

Alfabetização e Letramento - Concepções e Práticas 60 20 80 

Educação Inclusiva e Diversidade Social 40 20 60 

Seminário Interdisciplinar III 00 40 40 

Total de Carga Horária 260 120 380 

4º semestre 

 Teórica Prática Total 

História do Pensamento Pedagógico 40 20 60 

Psicologia da Educação 40 20 60 
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Direitos Humanos, Educação e Sociedade 20 20 40 

Fundamentos e Práticas da Educação Infantil 40 40 80 

Fundamentos e Metodologia da EJA 40 20 60 

Recreação, Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

20 20 40 

Seminário Interdisciplinar IV 00 40 40 

Total de Carga Horária  200 180 380 

5º semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Filosofia da Educação e Ética Profissional 40 00 40 

Legislação e Organização da Educação Básica 40 20 60 

Organização do Trabalho Pedagógico 40 40 80 

Avaliação Educacional 20 20 40 

Metodologias Integradas de Ensino 40 20 60 

Fundamentos da Arte Educação 30 10 40 

Fundamentos e Metodologia do Ensino da História e Geografia 40 20 60 

Total de Carga Horária 250 130 380 

6º semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Libras e Braille 30 10 40 

Fundamentos e Metodologia do Ensino da Matemática 40 20 60 

Fundamentos e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 40 20 60 

Fundamentos e Metodologia do Ensino das Ciências 40 20 60 

Atividades Teórico-Práticas   de Aprofundamento I 00 40 40 

Estágio Supervisionado I - Educação Infantil 20 100 120 

Total de Carga Horária 170 210 380 

7º semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Políticas Públicas, Educação e Movimentos Sociais 40 20 60 

Psicomotricidade, Educação Física e Movimento 40 20 60 

Psicologia Organizacional e Relações Humanas no Trabalho 20 20 40 

Atividades Teórico-Práticas   de Aprofundamento II 00 40 40 

Trabalho de Conclusão de Curso I 20 60 80 

Estágio Supervisionado II - Anos do Ensino Fundamental 
20 100 120 

Total de Carga Horária 140 260 400 

8º semestre 

Disciplinas Teórica Prática Total 

Organização, Sociedade e Relações Étnico-Raciais 40 00 40 

Trabalho Docente  60 20 80 

Fundamentos da Antropologia e Cultura 40 20 60 

Seminário de Integração Curricular e Socialização das Práticas 
Pedagógicas 

20 40 60 

Atividades Teórico-Práticas   de Aprofundamento III 00 20 20 

Trabalho de Conclusão de Curso II 20 60 80 

Estágio Supervisionado III - Gestão Escolar 20 40 60 

Total de Carga Horária 200 200 400 

Totais do curso 1.650 1.430 3080 

Atividades Complementares  00 120 120 

Total do curso 1.650 1.550 3.200 

 
Somatórios dos semestres 

Semestres Teórica Prática Total 

1º 200 180 380 

2º 230 150 380 

3º 260 120 380 

4º 200 180 380 

5º 250 130 380 

6º 170 210 380 
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7º 140 260 400 

8º 200 200 400 

Totais dos semestres 1.650 1.430 3080 

Atividades Complementares 00 120 120 

Totais do curso 1.650 1.550 3.200 

 

3.14.2 Matriz Curricular 2020 
 

MATRIZ CURRICULAR PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

A matriz curricular foi reestruturada e atualizada adequando-se o currículo às Diretrizes Curriculares do 
Curso de Pedagogia e demais legislações vigentes. 

Semestr
e 

Disciplina 
Teóric
a  

Prátic
a  

Carga 
horári
a em 
horas 

Primeiro 

Atividade Extensionista Interdisciplinar – Projeto Integrado 15 25 40 

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento I 20 20 40 

Comunicação e Expressão 30 30 60 

Fundamentos da Matemática 10 30 40 

História Social da Criança e do Adolescente 10 30 40 

Leitura na Escola e Literatura Infanto-Juvenil 30 30 60 

Recursos Pedagógicos, Tecnológicos e Multimídia 30 30 60 

Seminário Interdisciplinar I 00 40 40 

Total da carga horária semestral 145 235 380 

Segundo 

Atividade Extensionista Interdisciplinar – Projeto Integrado 30 50 80 

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento II 30 30 60 

Direitos Humanos, Sociedade e Relações Étnico-Raciais 30 30 60 

Metodologia Científica e da Pesquisa 40 20 60 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 40 20 60 

Sociologia da Educação 40 00 40 

Seminário Interdisciplinar II 00 40 40 

Total da carga horária semestral 210 190 400 

Terceiro 

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento III 30 30 60 

Didática Geral 40 20 60 

Educação Inclusiva e Diversidade Social 40 20 60 

Estatística 40 20 60 

Psicologia da Educação 40 20 60 

Teorias da Educação 40 20 60 

Seminário Interdisciplinar III 00 40 40 

Total da carga horária semestral 230 170 400 

Quarto 

Atividade Extensionista Interdisciplinar – Projeto Integrado 30 50 80 

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento IV 20 20 40 

Alfabetização e Letramento – Concepções e Práticas 60 20 80 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Jovens e Adultos 30 30 60 

Fundamentos e Práticas da Educação Infantil 30 30 60 
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Planejamento Educacional 30 10 40 

Seminário Interdisciplinar IV 00 40 40 

Total da carga horária semestral 200 200 400 

Quinto 

Avaliação Educacional 20 20 40 

Estágio Supervisionado I – Educação Infantil 20 80 100 

Filosofia da Educação e Ética Profissional 40 00 40 

Políticas Públicas, Educação e Movimentos Sociais 30 10 40 

Psicomotricidade, Educação Física e Movimento 30 10 40 

Responsabilidade social, Acessibilidade, Educação Ambiental 
e Recursos Naturais 

40 20 60 

Teoria do Currículo 40 20 60 

Total da carga horária semestral 220 160 380 

Sexto 

Estágio Supervisionado II – Alfabetização 20 80 100 

Fundamentos e Práticas do Ensino da Matemática 30 30 60 

Fundamentos e Práticas do Ensino de Arte 20 20 40 

Fundamentos e Práticas do Ensino de História e Geografia 30 30 60 

Libras 40 20 60 

Recreação, Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

30 10 40 

Optativa I 40 20 60 

Total da carga horária semestral 210 210 420 

Sétimo 

Atividade Extensionista Interdisciplinar – Projeto Integrado 30 50 80 

Estágio Supervisionado III – Séries Iniciais 20 80 100 

Fundamentos e Práticas da Gestão da Educação Básica 40 20 60 

Fundamentos e Práticas do Ensino da Língua Portuguesa 30 30 60 

História do Pensamentos Pedagógico 30 10 40 

Optativa II 30 30 60 

Total da carga horária semestral 180 220 400 

Oitavo 

Atividade Extensionista Interdisciplinar – Projeto Integrado 20 20 40 

Estágio Supervisionado IV – Gestão Educacional 20 80 100 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 40 00 40 

Fundamentos e Práticas do Ensino das Ciências 40 20 60 

Gestão e Avaliação de Projetos Educacionais 40 00 40 

Psicologia Organizacional e Relações Humanas no Trabalho 30 10 40 

Seminário de Integração Curricular e Socialização das Práticas 
Pedagógicas. 

10 30 40 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 30 30 60 

Total da carga horária semestral 230 190 420 

RESUMO DE CARGA HORÁRIA 1.625 1.575 3.200 

Carga horária das disciplinas formativas estruturadas 2.280 

Estágio Supervisionado 400 

Carga Horária das Atividades Complementares 200 
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Práticas como componente curricular 520 

Carga Horária Prática 1.575 

Carga Horária Teórica  1.625 

Carga Horária Total do Curso: 3.200 

 

3.15 CONTEÚDOS CURRICULARES  
 

3.15.1 Conteúdos Curriculares da Matriz Curricular até 2019 
 

1º SEMESTRE 

Disciplina: Oficina de textos – leitura e escrita 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Estudo de fatores linguísticos e extralinguísticos envolvidos no processo de leitura, 

compreensão e reelaboração de textos, com base em parâmetros da linguagem 

técnico-científica. Prática de elaboração de resumos, esquemas, projetos, resenhas, 

artigos, seguindo as normas condizentes da ABNT. 

 

Bibliografia básica: 

BEZERRA, R. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 4. ed. São 

Paulo: Método, 2011. 

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48.ed. São Paulo:  Ed. 

Nacional, 2010. 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 20.ed.  

Petrópolis: Vozes, 2011. 

Bibliografia complementar: 

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. 5.ed. São 

Paulo: Lexikon Editorial, 2009.  

ILARI, R. Introdução ao estudo do léxico: brincando com as palavras. São Paulo: 

Contexto, 2006.  

LUFT, C. P. Dicionário prático de regência nominal: nova ortografia. 5.ed. São Paulo: 

Ática, 2010. 
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________. Dicionário prático de regência verbal: nova ortografia. 9.ed. São Paulo: 

Ática, 2010.  

SACCONI, L. A. Novíssima gramática ilustrada Sacconi. 24. ed. rev. São Paulo: 

Nova Geração, 2011. 

 

Disciplina: Informática e tecnologia da informação e comunicação 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

O uso das principais funções dos editores de texto, planilhas eletrônicas e sua 

formatação. Elaboração de apresentação de trabalhos utilizando o Powerpoint. 

Formatação de trabalhos acadêmicos, Pesquisa na internet. Tecnologia, Sociedade e 

Educação. Tecnologia aplicada à Educação. Ambientes de aprendizagem 

informatizados e ambientes virtuais de aprendizagem. Desenvolvimento de materiais 

instrucionais com o uso de tecnologias da informação e comunicação. 

 

Bibliografia básica: 

ALBINI, L. C. P. et al. Computação e inovação: ampliando fronteiras para solução de 

desafios no Brasil. Curitiba: Sbc, 2012. 

MANZANO, J. A. N. G.; MANZANO, A. L. N. G. Estudo dirigido de Microsoft office 

Excel 2010: avançado. São Paulo: Érica, 2010. 

TOSTES, R. P. Desvendando Microsoft Excel: guia passo a passo para as 

ferramentas mais utilizadas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

HETEM JUNIOR, Annibal, 1961 Fundamentos de informática: eletrônica digital / 

AnnibalHetem Junior. - Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

 

Bibliografia complementar: 

MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de informática básica. 

7. ed. São Paulo: Érica, 2010. 

MARÇULA, Marcelo Informática: Conceitos e Aplicações. 4. ed. rev. São Paulo: 

Érica, 2013. 

ROCHOL, Juergen. Comunicação de dados – Dados eletrônicos. – Porto Alegre 

:Bookman, 2012. 

SILVA, M. G. da.  Informática: terminologia básica. São Paulo: Érica, 2010. 
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Disciplina: História social da criança e do adolescente 

Carga-horária: 60 h 

Ementa:  

A constituição histórica do conceito de infância. A socialização da criança no contexto 

da modernidade. História do atendimento da infância no Brasil. Infância e cidadania. 

Infância e práticas pedagógicas. Infância e cultura. Processos de desenvolvimento da 

criança, do adolescente e do adulto nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, 

cultural, lúdica, artística, ética e biossocial. Estatuto da criança e do Adolescente. 

 

Bibliografia básica: 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

CUNHA, Eugenio. Práticas pedagógicas para inclusão e diversidade. São Paulo: 

WAK, 2011. 

ZANOLLA, Silvia Rosa da Silva. Educação, cultura e infância. São Paulo: Alínea, 

2012. 

PAPALIA, Diane E. O mundo da criança: da infância à adolescência. 11. ed.– Dados 

eletrônicos. – Porto Alegre: AMGH, 2010. 

 

Bibliografia complementar: 

Estatuto da Criança e do Adolescente - www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

LEIS/L8069.htm. 

SANTOS, José. Ilustrador: MARTINS, Claudio. Crianças do Brasil – Suas Histórias. 

São Paulo: Peiropolis, 2010. 

STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Câmara. (Orgs.). Histórias e 

memórias da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2010. (vol.3) 

LOPES, Edson Pereira. A EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA 

PERSPECTIVA DE COMENIUS. SÃO PAULO. SALTA, 2015. 

 

Disciplina: Leitura na escola e literatura infanto-juvenil  

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 
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O papel da escola na formação do leitor. Origem, evolução e tendências da leitura 

infantil em Rondônia e no Brasil. Características dos contos de fadas tradicionais e 

modernos. Vertentes atuais da literatura infantil brasileira. Características do texto 

literário infanto-juvenil: linguagem, conteúdo e forma. Critérios de seleção de textos 

literários infanto-juvenis. Análise de obras de escritores rondonienses. Literatura e 

educação ambiental. 

 

Bibliografia básica: 

DALVI, Maria Amélia; REZENDE, Neide Luzia. Leitura de literatura na escola. 

Editora Parábola, 2013.  

FILHO, José Nicolau Gregorin. Literatura Infantil: Múltiplas linguagens na formação 

de leitores. São Paulo: Melhoramentos, 2013. 

SOLE, Izabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

SÁNCHEZ MIGUEL, Emilio. Leitura na sala de aula. Como ajudar os professores a 

formar bons leitores. Dados eletrônicos. Porto Alegre, Penso, 2012. 

 

Bibliografia complementar: 

ARROIO, Leonardo. Literatura infantil brasileira. São Paulo: UNESP, 2011. 

COSTA, Marta Morais da. Metodologia do ensino de literatura infantil. São Paulo: 

IBEPEX, 2013. 

LEITE, Marcia. Ler - Leitura, escrita e reflexão. São Paulo: FTD – Didáticos, 2011. 

TEIXEIRA, Sirlândia. Dislexia na educação infantil: intervenção com jogos, 

brinquedos e brincadeiras. São Paulo: WAK, 2012. 

LOIS, Lena. Teoria e prática da formação do leitor. leitura e literatura na sala de aula 

/ Lena Lois. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

Disciplina: Meio Ambiente e Educação Ambiental 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

A modernidade e a questão ambiental. Ciência pós–normal e as transformações do 

conhecimento. Meio ambiente e desenvolvimento – abordagens e modelos de análise. 

As múltiplas dimensões do desenvolvimento sustentável e a institucionalização de um 

conceito. O problema ecológico como um problema global – sociologia global e 
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mudança ambiental global. A Sociedade e o meio ambiente: temas, emergência e 

institucionalização. A construção social dos problemas ambientais. A teoria da 

modernização ecológica – reflexão histórica e debates críticos. Meio ambiente e a 

teoria da Modernização Reflexiva. Meio ambiente e Sociedade de risco – risco, meio 

ambiente e modernidade. Contrapondo abordagens - Modernização Ecológica X 

Sociedade de risco. Ambientalismo e Sociedade – atores sociais, educação e 

cidadania. 

 

Bibliografia Básica: 

CARVALHO, Isabel Cristina de M. Educação ambiental: a formação do sujeito 

ecológico. São Paulo: Cortez, 2012. 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2012.  

LUZZI, Daniel. Educação e Meio Ambiente: uma Relação Intrínseca. Manole, 

01/2012.  

 

Bibliografia Complementar: 

RUSCHEINSKY, Aloísio organizador. Educação Ambiental: Abordagens Múltiplas, 2ª 

edição - Revisada e Ampliada. Penso, 01/2012.  

JABBOUR, Ana Beatriz Lopes Sousa, Jabbour, CharbelChiappetta. Gestão 

ambiental nas organizações: fundamentos e tendências. Atlas, 03/2013.  

JR., PHILIPPI, Arlindo, PELICIONI, Maria Cecília (eds.). Educação Ambiental e 

Sustentabilidade, 2nd edição. Manole, 01/2014.  

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa: 

Estratégias de Negócios Focadas na Realidade Brasileira, 8ª edição. Atlas, 12/2014.  

ROSA, André Henrique, FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, Viviane 

organizadores. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bookman, 01/2012.  

SATO, Michèle, CARVALHO, Isabel. Educação Ambiental: Pesquisa e Desafios. 

ArtMed, 04/2011. 

 

Disciplina: Recursos pedagógicos, tecnológicos e multimídia 

Carga-horária: 60 h 
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Ementa: 

Uso das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Recursos tecnológicos 

na comunicação e operacionalização das atividades educacionais. Projetos de uso 

das novas tecnologias no ensino fundamental. Multimeios, Informática na Educação, 

Educação a Distância. Utilização das novas tecnologias no processo ensino-

aprendizagem. Enfoque teórico-prático sobre o uso do computador e da tecnologia 

digital na educação, bem como as implicações pedagógicas e sociais desse uso. 

Softwares e Projetos de aprendizagem como uso das novas tecnologias.  

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Fernando José. Educação e informática: Os computadores na escola. 

São Paulo: Cortez, 2012. 

BRIGGS, Asa e BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à 

Internet. Tradução de Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação – novas ferramentas. São Paulo: 

Érica, 2012. 

GÓMEZ, Ángel Pérez. Educação na Era Digital: A Escola Educativa. Penso, 

01/2015.  

 

Bibliografia Complementar: 

BARROS. Daniela Melare Vieira. Estilos de aprendizagem e o uso das tecnologias. 

São Paulo, 2013. 

VALLE, DO, Luiza Ribeiro, MATTOS, Maria J.V. de, COSTA, José Wilson. Educação 

Digital:A Tecnologia a favor da Inclusão. Penso, 08/2013. [Minha Biblioteca]. 

SANTOS, Edméa. Mídias e Tecnologias na Educação Presencial e à Distância. LTC, 

03/2016. 

GABRIEL, Martha. Educar: A (r)evolução digital na educação, 1ª Edição. Saraiva, 

06/2013.  

SANCHO, Juana M., HERNÁNDEZ, Fernando. Tecnologias para Transformar a 

Educação. Bookman, 01/2014. 

 

Disciplina: Seminário interdisciplinar I 

Carga-horária: 40 h 
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Ementa: 

Atividades definidas semestralmente pelo Colegiado do Curso de Pedagogia, em 

função de temáticas relacionadas a educação de crianças, jovens e adultos 

considerando o perfil do curso e dos acadêmicos, devendo possibilitar, dentre outros 

estudos: 

a) Atividades investigativassobreprocessos   educativos   e   gestoriais,   em   diferentes   

situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras; 

b) Atividades voltadas para avaliação de conteúdo e aprendizagem, criação e uso de 

textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade rondoniense e brasileira; 

c)Atividades de estudo,   análise   e   avaliação   de   teorias   da   educação,   a   fim   

de   elaborar   propostas educacionais consistentes e inovadoras; 

d) Atividades investigativassobreeducação ambiental, social e étnicas; 

e) Atividades de pesquisa sobre a família, a criança, o adolescente e o jovem de 

Ariquemes. 

 

Bibliografia básica: 

Será selecionada conforme temas aprovados semestralmente pelo Colegiado do 

Curso de Pedagogia. 

 

Bibliografia complementar: 

Será selecionada conforme temas aprovados semestralmente pelo Colegiado do 

Curso de Pedagogia. 

 

 

2º SEMESTRE 

 

Disciplina: Sociologia da educação 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

A educação como processo e estrutura social. Tendências teóricas da sociologia da 

educação e sua influência na educação brasileira. 
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Bibliografia básica: 

RODRIGUES, A. T. Sociologia da educação. São Paulo: Lamparina Editora, 2011.  

SILVA, G. M. D. Sociologia da sociologia da educação. São Paulo: São Francisco, 

2002.  

SILVA, W. C. L. da; CARVALHO, A. B. de. Sociologia e educação: leituras e 

interpretações. São Paulo: Avercamp, 2006.  

APPLE, Michael W., BALL, Stephen J., GANDIN, Luís Armando. Sociologia da 

Educação: Análise Internacional. Penso, 01/2013.  

 

Bibliografia complementar: 

MARQUES, Silvia. Série Educação - Sociologia da Educação. LTC, 02/2012.  

SANTOS, C. R. dos. Direito a educação: a LDB de A a Z. São Paulo: Avercamp, 

2008. 

________. Educação escolar brasileira. 2.ed. São Paulo: Thomson Pioneira, 2011. 

DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 

desigualdade social. Atlas, 11/2002. [Minha Biblioteca]. 

SOUZA, J. V. A. de. Introdução a sociologia da educação. 2. ed. São Paulo: 

Autêntica, 2009. 

 

Disciplina: Didática geral 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Ensino, Aprendizagem e Didática. Principais modelos de ensino e suas implicações 

didáticas. A educação e a didática no contexto das relações entre a educação e 

sociedade. Planejamento de ensino: conceitos e tipos de planos. 

 

Bibliografia básica: 

CANDAU, V. M. (org.) A didática em questão. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011. (Coleção Leitura). 

HAIUDT, R. C. C. Curso de didática geral. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2006.  

MALHEIROS, Bruno Taranto. Série Educação - Didática Geral. LTC, 08/2012. 

[Minha Biblioteca]. 



FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Instituto Superior de Educação – ISE/FAEMA 

Portaria MEC de Recredenciamento Nº 1.199, de 18/06/2019 
DOU Nº 118, Seção 01, p. 26 de 21/06/2019. 

 

51 
 

 

Bibliografia complementar: 

Freire, P.; SCHOR, Ira. Medo e ousadia o cotidiano do professor. Tradutor: Adriana 

Lopez. 13 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. (Coleção Educação e 

Comunicação). 

Oliveira, João Batista Araujo. Repensando a Educação Brasileira: O que Fazer para 

Transformar nossas Escolas. Atlas, 11/2014.  

FREIRE, P.; FREIRE, A. M. A. Pedagogia da esperança um reencontro com a 

pedagogia do oprimido. 17 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.  

GHIRALDELLI Jr., P. As Lições de Paulo Freire: filosofia, educação e política. São 

Paulo: Manole, 2012. 

LIBÃNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítica-social dos 

conteúdos. 21.ed. São Paulo: Cortez, 2006 

 

Disciplina: Teorias da educação  

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

As contribuições dos autores clássicos e contemporâneos que subsidiam as 

concepções pedagógicas: pressupostos históricos, filosóficos e sociológicos. A 

relação ciência, educação e pedagogia. Análise e discussão da educação escolar e 

das teorias em educação como produção humana relacionada às condições materiais, 

políticas, ambientais, sociais e culturais da existência humana, em diferentes espaços 

e tempos históricos. 

 

Bibliografia básica: 

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Editora Ática, 2011. 

CANDAU, V. M. (org.) A didática em questão. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

VARIOS AUTORES. Por uma teoria da pedagogia. São Geraldo: UNIJUI, 2013. 

Oliveira, João Batista Araujo. Repensando a Educação Brasileira: O que Fazer para 

Transformar nossas Escolas. Atlas, 11/2014. 

 

Bibliografia complementar: 
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GADOTTI, M. Educação de jovens e adultos – teoria e prática. São Paulo: Cortez, 

2011. 

OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia, KISHIMOTO, Tizuko e, PINAZZA, Mônica 

Appezzato Organizado. Pedagogia(s) da Infância: Dialogando com o Passado 

Construindo o Futuro. ArtMed, 04/2011.  

MALHEIROS, Bruno Taranto. Série Educação - Didática Geral. LTC, 08/2012.  

IMBERNÓN, F. (organizador), BARTOLOME, L., FLECHA, R., GIMENO 

SACRISTÁN, J., GIROUX, H., e outros. A educação no século XXI. ArtMed, 08/2011.  

IMBERNÓN, F. (organizador), BARTOLOME, L., FLECHA, R., GIMENO 

SACRISTÁN, J., GIROUX, H., e outros. A educação no século XXI. ArtMed, 08/2011.  

 

Disciplina: Gestão e avaliação de projetos educacionais 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Introdução ao estudo da administração.  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 projeto político-

pedagógico da escola.  Análise da sistemática de elaboração, aprovação e 

financiamento de projetos educacionais pelos órgãos governamentais e por agências 

internacionais. Definição e tipologia de projetos educacionais. Elaboração de projetos 

de educação ambiental. 

 

Bibliografia básica: 

ARAUJO, Ulisses F. Temas transversais, pedagogia de projetos e mudanças na 

educação. São Paulo: Brochura, 2014. 

CHIAVENATO, IDALBERTO. Introdução a teoria geral da administração. São Paulo: 

Manole, 2014. 

SIMAO, Sylvia Helena Resende. Gestão do trabalho com projetos educacionais. São 

Paulo: Brochura, 2008. 

ABBAD, Gardênia Silva, MOURÃO, Lúcia, MENESES, Pedro P.M., ZERBINE, Thaís, 

BORGES-ANDRDE, Jairo E. Medidas de Avaliação em Treinamento, 
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Desenvolvimento e Educação - Ferramentas para gestão de pessoas. ArtMed, 

01/2012.  

 

Bibliografia complementar: 

FORTUNATI, José. Gestão da Educação Pública: Caminhos e Desafios. ArtMed, 

04/2011.  

BENDER, Willian N. Aprendizagem Baseada em Projetos: Educação Diferenciada 

para o Século XXI. Penso, 01/2014. 

ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. ArtMed, 08/2011.  

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Currículo Escolar e Justiça Social: O Cavalo de Troia da 

Educação. AMGH, 01/2014.  

BARBOSA, Maria Silveira, HORN, Maria da Souza. Projetos pedagógicos na 

educação infantil. ArtMed, 04/2011. 

 

Disciplina: Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Fundamentos teóricos básicos de desenvolvimento. Evolução histórica do estudo 

sobre o desenvolvimento. Desenvolvimento cognitivo, emocional e social na primeira 

infância. Implicações das teorias sobre o desenvolvimento para a prática pedagógica. 

 

Bibliografia básica: 

VARIOS AUTORES, Psicologia da educação. São Paulo: Paco, 2013. 

VILLACHAN-LYRA, Pompeia; MOUTINHO, Karina. Novas tendências em psicologia 

do desenvolvimento – teoria, pesquisa e intervenção. Pernambuco: UFPE, 2013. 

YAEGASHI, Solange Franci Raimundo; BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria T. 

Psicologia e educação – conexão entre saberes. São Paulo: Caso do Psicólogo, 

2013. 

CASTORINA, José A., CARRETERO, Mario,. Desenvolvimento Cognitivo e 

Educação: O Início do Conhecimento - Volume 1. Penso, 01/2014. [Minha 

Biblioteca]. 

 

Bibliografia complementar: 
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CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da Adolescência: normalidade e 

psicopatologia. Petrópolis: Vozes, 2010. 

AMATUZZI, Mauto M. Psicologia do desenvolvimento religioso. São Paulo: Ideias e 

Letras, 2015. 

BLYE. Psicologia do desenvolvimento cognitivo da criança. São Paulo: Piaget, 2011. 

CASTORINA, José A. Desenvolvimento Cognitivo e Educação: Processos do 

conhecimento e conteúdos específicos - Volume 2. Penso, 01/2014. [Minha 

Biblioteca]. 

WINNICOTT, D. W. A família e o desenvolvimento individual. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2011. 

 

Disciplina: Planejamento educacional 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Processo de planejamento geral e educacional: aspectos históricos, políticos, técnicos 

e administrativos. Funções do planejamento educacional. Diagnósticos, planos, 

programas e projetos em implementação no setor educacional. O planejamento ao 

nível da escola: o projeto político-pedagógico. Métodos de planejamento: 

planejamento estratégico tradicional. Avaliação e qualidade da Educação. 

 

Bibliografia básica: 

VASCONCELLOS, C. dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto 

político pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2010. 

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativa. Petrópolis: Vozes, 2013. 

JUSTINO, Marinice Natal. Pesquisa e recursos didáticos na formação e prática 

docente. Curitiba: IBEPEX, 2011. 

Gonzalez-Mena, Janet. Fundamentos da educação infantil ensinando crianças em 

uma sociedade diversificada [recurso eletrônico] / Janet Gonzalez-Mena; tradução: 

Marcelo de Abreu Almeida ; revisão técnica: Maria da Graça Souza Horn. – 6. ed.– 

Porto Alegre: AMGH, 2015. 

 

Bibliografia complementar: 

CAMPBELL, Selma Inês. Projeto político pedagógico. São Paulo: WAK, 2010.  
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CERVI, Rejane de Medeiros. Planejamento e avaliação educacional. Curitiba: 

IBEPEX, 2012. 

BARBOSA, Maria Silveira, HORN, Maria da Souza. Projetos pedagógicos na 

educação infantil. ArtMed, 04/2011. 

SANTOS, Edméa. Série Educação - Currículos - Teorias e Práticas. LTC, 07/2012.  

BARBOSA, Maria Silveira. Por Amor e por Força: Rotinas na Educação Infantil. 

ArtMed, 04/2011. 

 

Disciplina: Seminário interdisciplinar II 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Atividades definidas semestralmente pelo Colegiado do Curso de Pedagogia, em 

função de temáticas relacionadas a educação de crianças, jovens e adultos 

considerando o perfil do curso e dos acadêmicos, devendo possibilitar, dentre outras 

atividades: 

a) Atividades investigativassobreprocessos   educativos   e   gestoriais,   em   diferentes   

situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras; 

b) Atividades voltadas para avaliação de conteúdo e aprendizagem, criação e uso de 

textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade rondoniense e brasileira; 

c)Atividades de estudo,   análise   e   avaliação   de   teorias   da   educação,   a   fim   

de   elaborar   propostas educacionais consistentes e inovadoras; 

d) Atividades investigativassobreeducação ambiental, social e étinica; 

e) Atividades de pesquisa sobre a família, a criança, o adolescente eo jovem de 

Ariquemes; 

f) Processos de alfabetização. 

 

Bibliografia básica: 

Será selecionada conforme temas aprovados semestralmente pelo Colegiado do 

Curso de Pedagogia. 

 

Bibliografia complementar: 
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Será selecionada conforme temas aprovados semestralmente pelo Colegiado do 

Curso de Pedagogia. 

 

 

3º SEMESTRE 

 

Disciplina: Metodologia do trabalho científico 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Compreensão da ciência e seus instrumentos para a produção do conhecimento 

científico. 

 

Bibliografia básica: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

São Paulo: Atlas, 2003.  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

BERVIAN, Pedro Alcino; CERVO, Amado Luiz; DA SILVA, Roberto.  Metodologia 

científica.  São Paulo: Prentice-Hall, 6ed, 2002. 

Neto, João Mattar. Metodologia Científica na Era da Informática - 3ª Edição. Saraiva, 

10/2008.  

 

Bibliografia complementar: 

CERVO, A. L. Metodologia científica. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

Lakatos, Eva Maria, Marconi, Marina Andrade. Metodologia científica, 6ª edição. 

Atlas, 09/2011.  

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica: um guia para iniciação científica. São Paulo: 

Makron Books, 2 ed., 2006.  

MALHEIROS, Bruno Taranto. Série Educação - Metodologia da Pesquisa em 

Educação. LTC, 06/2011.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 

2002. 
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Disciplina: Teoria do currículo 

Carga-horária: 80 h 

Ementa:  

Teorias do currículo: conceitos, perspectiva de análise e paradigmas. Currículo, 

cultura, ensino e sociedade. Currículo escolar: a dimensão epistemológica, histórica, 

pedagógica, política e cultural. Debate contemporâneo no campo do currículo. O 

currículo como representação da organização pedagógica da escola. Currículo e 

produção do conhecimento no cotidiano escolar. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Construção de currículos. 

 

Bibliografia básica: 

GARCIA, R. L.; MOREIRA, A.F.B. (Orgs.) Currículo na contemporaneidade: 

incertezas e desafios. São Paulo: Cortez, 2013. 

GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. Petrópolis: Vozes, 2010. 

MOREIRA, A.F. e SILVA, T.T. (Orgs.) Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

SANTOS, Edméa. Série Educação - Currículos - Teorias e Práticas. LTC, 07/2012. 

[Minha Biblioteca]. 

 

Bibliografia complementar: 

GARCIA, R.L.; MOREIRA, A.F.B. (Orgs.) Currículo na contemporaneidade: 

incertezas e desafios. São Paulo: Cortez, 2012. 

GOODSON, A. C.; MACEDO, Elizabeth Fernandes de. Currículo: debates 

contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2010. 

LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias de currículo – ePub. São 

Paulo: Cortez, 2015. 

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Currículo Escolar e Justiça Social: O Cavalo de Troia da 

Educação. AMGH, 01/2014. 

Oliveira, João Batista Araujo. Repensando a Educação Brasileira: O que Fazer para 

Transformar nossas Escolas. Atlas, 11/2014. 

 

Disciplina: Gestão da educação básica – fundamentos e práticas 

Carga-horária: 80 h 
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Ementa: 

A gestão escolar: modelos, práticas e instâncias de representação colegiada na 

escola. Autonomia das escolas. Educação, gestão democrática e participação 

popular. Organização e funcionamento dos Conselhos Escolares. Análise de 

experiências em gestão escolar: observação, socialização e problematização.  

 

Bibliografia básica: 

KLIPPEL, Regina. Prática da gestão democrática no ambiente escolar. São Paulo: 

IBPEX, 2010. 

MEDEIROS, Campos. Gestão escolar e docência. São Paulo: Paulinas, 2010. 

PARO, Vítor H. Administração Escolar: Introdução Crítica. São Paulo: Cortez, 2010. 

Gestão e ducacional: uma nova visão [recurso eletrônico] / Sonia Simões Colombo 

... [et al.]. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

Bibliografia complementar: 

BARBOSA, Maria Silveira, HORN, Maria da Souza. Projetos pedagógicos na 

educação infantil. ArtMed, 04/2011.  

FORTUNATI, José. Gestão da Educação Pública: Caminhos e Desafios. ArtMed, 

04/2011.  

MONTEIRO, Eduardo, MOTTA, Artur, RAMAL, Andrea (org.). Série Educação - 

Gestão Escolar - Perspectivas, Desafios e Função Social. LTC, 09/2013.  

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação - Os Projetos de 

Trabalho. ArtMed, 04/2011. 

"CEPPI, Giulio, ZINI, Michele. Crianças, Espaços, Relações: Como Projetar 

Ambientes para a Educação Infantil. Penso, 01/2013. 

 

Disciplina: Alfabetização e letramento - concepções e práticas 

Carga-horária: 80 h 

Ementa: 

Alfabetização e letramento: perspectiva histórica, concepções, ideário e políticas 

educacionais - O processo de aquisição da leitura e escrita pela criança. Letramento 

e alfabetização. Métodos de alfabetização. Análise de cartilhas. Análise de textos 
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espontâneos produzidos pela criança. Levantamento e análise de experiências 

alternativas. 

 

Bibliografia básica: 

LEITE, Sérgio Antônio da Silva, COLELLO, Silvia Gasparian. Alfabetização e 

letramento. São Paulo: Summus, 2010. 

MARTINS, Maria Silva Cintra. Letramento, interdisciplinaridade e multiculturalismo 

no ensino fundamental de 9 anos. Campinas: Mercado de Letras, 2012. 

SERRANI, Silvana M. Letramento, discurso e trabalho docente. São Paulo: 

Horizonte, 2010.  

SARAIVA, Juracy Assmann. Literatura e Alfabetização: Do Plano do Choro ao Plano 

da Ação. ArtMed, 04/2011. 

 

Bibliografia complementar: 

COSSON, Rildo. Círculos de leitura e letramento literário. São Paulo: Contexto, 

2013. 

MICOTTI, Maria Cecília de Oliveira. Alfabetização - ePub. São Paulo: Contexto, 

2012. 

KISHIMOTO, Tizuko M., OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia. Em busca da pedagogia 

da infância: Pertencer e Participar. Penso, 01/2013.  

DURANTE, Marta. Alfabetização de adultos: Leitura e produção de textos. ArtMed, 

04/2011. 

MALUF, Maria Regina, CARDOSO-MARTINS, Cláudia. Alfabetização no Século XXI: 

Como se Aprende a Ler e a Escrever. Penso, 08/2013. 

 

Disciplina: Educação inclusiva e diversidade social 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Pressupostos teóricos e metodológicos da Escola Inclusiva. Análise histórica da 

Educação Especial e das tendências atuais. Os sujeitos do processo educacional 

especial. Perspectivas da Educação Inclusiva no sistema escolar: currículo, avaliação 

e didática. 
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Bibliografia básica: 

CASTANHEIRA, M. L. Aprendizagem Contextualizada: Discurso e Inclusão na Sala 

de Aula. São Paulo: Autêntica, 2010. 

MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão escolar. São Paulo/SP: Summus, 2011. 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de 

Janeiro/RJ: WVA, 2010. 

SMITH, Deborah D. Introdução à Educação Especial. ArtMed, 01/2008.  

 

Bibliografia complementar: 

ACQUA, Maria Júlia CanazzaDall. Educação Especial e Inclusiva. São Paulo: Paco 

Editorial, 2014. 

LIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva – Indagações e Ações nas Áreas. São 

Paulo: Avercamp, 2014.  

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação. Petrópolis: Vozes, 2014. 

BAPTISTA, Claudio Roberto, BOSA, Cleonice. Autismo e Educação: Reflexões e 

propostas de intervenção. ArtMed, 01/2002.  

QUADROS, Ronice de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. ArtMed, 

04/2011. 

 

Disciplina: Seminário interdisciplinar III 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Atividades definidas semestralmente pelo Colegiado do Curso de Pedagogia, em 

função de temáticas relacionadas a educação de crianças, jovens e adultos 

considerando o perfil do curso e dos acadêmicos, devendo possibilitar, dentre outras 

atividades: 

a) Atividades investigativassobreprocessos   educativos   e   gestoriais,   em diferentes 

situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras; 

b) Atividades voltadas para avaliação de conteúdo e aprendizagem, criação e uso de 

textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade rondoniense e brasileira; 

c)Atividades de estudo,   análise   e   avaliação   de   teorias   da   educação,   a   fim   

de   elaborar   propostas educacionais consistentes e inovadoras; 
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d) Atividades investigativassobreeducação ambiental, social e étinica; 

e) Atividades de pesquisa sobre a família, a criança, o adolescente eo jovem de 

Ariquemes. 

 

Bibliografia básica:  

Será selecionada conforme temas aprovados semestralmente pelo Colegiado do 

Curso de Pedagogia. 

 

Bibliografia complementar: 

Será selecionada conforme temas aprovados semestralmente pelo Colegiado do 

Curso de Pedagogia. 

 

 

4º SEMESTRE 

 

Disciplina: História do pensamento pedagógico 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Momentos significativos do quadro geral da educação do Brasil, desde o início da 

história até os tempos atuais: os fatos, ideias e métodos, bem como as reformas 

ocorridas ao longo do tempo. Abrange ainda a reflexão sobre os fundamentos 

históricos, sociais e políticos no bojo dos quais gestou-se a educação. 

 

Bibliografia básica: 

ARANHA, M. L. de. História da educação e da pedagogia geral e Brasil. São Paulo: 

Moderna, 2011. 

GADOTTI, M. Pensamento pedagógico brasileiro. 8.ed. São Paulo: Ática, 2009.  

GHIRALDELLI JR, Paulo. História da educação brasileira. 4.ed. São Paulo: Cortez, 

2009. 

Neto, Shigunov, Alexandre. História da Educação Brasileira: Do Período Colonial ao 

Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. Atlas, 04/2015.  

 

Bibliografia complementar: 
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ARANAHA, Maria Lucia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e 

Brasil. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Fundação Editora da UNESP 

(FEU), 1999. 

GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. 8.ed. São Paulo: Ática, 1999. 

MORAIS, Christianni Cardoso; PORTES, Ecio Antônio; ARRUDA, Maria Aparecida. 

História da educação: ensino e pesquisa. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

JR., GHIRALDELLI, Paulo. Filosofia e História da Educação Brasileira: da Colônia ao 

Governo Lula, 2nd edição. Manole, 01/2009. 

 

Disciplina: Psicologia da educação 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Apresentação da Psicologia e sua contribuição científica, salientando os aspectos 

inerentes às relações humanas e o processo de aprendizagem, com o estudo das 

principais teorias psicológicas, enfatizando a escuta terapêutica e os processos 

envolvidos na determinação dos comportamentos dos organismos, em uma 

perspectiva dinâmica, contextual e histórica. 

 

Bibliografia básica: 

MACHADO, Adriana Marcondes. Psicologia e direitos humanos: educação inclusiva. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 

VARIOS AUTORES. (Org) VERCELLI, Ligia de Carvalho Aboes. Psicologia da 

Educação. São Paulo: Paco Editorial, 2013. 

PRETTE, Zilda A. P. Del. Psicologia escolar e educacional. São Paulo: Alínea, 2008.  

SALVADOR, César Coll, MARCHESI, Álvaro, PALACIOS, Jesús, Colaboradores. 

Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da Educação Escolar - Volume 

2, 2nd Edition. Penso, 01/2015.  

 

Bibliografia complementar: 

ANTUNES, Celso. Inteligências múltiplas - introdução. Petrópolis: Vozes, 2006. 

SALVADOR, César Coll, MARCHESI, Álvaro, PALACIOS, Jesús, Colaboradores. 

Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da Educação Escolar - Volume 
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2, 2nd edição. Penso, 01/2015.  

GAMEZ, Luciano. Série Educação - Psicologia da Educação. LTC, 01/2013. 

MOMEREO, Carles, COLL, César. Psicologia da Educação Virtual: Aprender e 

Ensinas com as Tecnologias da Informação e da Comunicação. ArtMed, 04/2011. 

[Minha Biblioteca]. 

WITTER, Geraldina Porto. Psicologia e educação: professor, ensino e aprendizagem. 

São Paulo: Alínea, 2004. 

 

Disciplina: Direitos humanos, educação e sociedade 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Conceito, fundamentos, evolução e significado contemporâneo dos direitos e 

garantias fundamentais. Visão panorâmica dos direitos e garantias fundamentais: 

direitos e deveres individuais e coletivos. Os direitos fundamentais como aquisição 

evolutiva da humanidade. Aplicação e respeito aos direitos e garantias fundamentais 

como pressuposto de existência e gozo de um Estado Democrático de Direito. Direitos 

humanos e cidadania no Brasil, Acesso a esfera pública. Cidadania e desigualdade 

social. Vetores contemporâneos para a discussão. 

 

Bibliografia básica: 

BAZÍLIO, L. Infância, educação e direitos humanos. São Paulo: Cortes, 2011. 

GUERRA, Sidney. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Atlas, 2012. 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de 

Janeiro: WVA, 2010. 

BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no Brasil, 1ª edição. Saraiva, 

02/2014.  

 

Bibliografia complementar: 

CAPUCHO, Vera. Educação de jovens e adultos - Prática pedagógica e 

fortalecimento da cidadania. São Paulo: Cortez, 2012. 

GODOY, Roberto William de. Princípios fundamentais e os direitos e deveres - 

individuais e coletivos. São Paulo: Método, 2010. 
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GONÇALVES, M. G. M. Psicologia, Subjetividade e Políticas Públicas. São Paulo: 

Cortez 2010. 

CASTILHO, Ricardo. Educação e direitos Humanos, 1ª edição. Saraiva, 3/2016.  

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos 

Humanos - http://www.dhnet.org.br/. 

SOUSA, Eliane de. Série IDP - Direito à Educação - Requisito para o 

desenvolvimento do País, 1ª edição. Saraiva, 05/2010. 

 

Disciplina: Fundamentos e práticas da educação infantil 

Carga-horária: 80 h 

Ementa:  

Concepção de criança, desenvolvimento e aprendizagem: correntes teóricas e 

filosóficas. Trajetória histórica da creche e da pré-escola no Brasil. Função da 

Educação Infantil. Política pública para a Educação Infantil. Organização do trabalho 

na creche e pré-escola. Referenciais curriculares para a educação de crianças 

pequenas no Brasil e no mundo. Formação do educador infantil. 

 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. (Org) Práticas de educação infantil - berçário, 

maternal e pré-escolar. Rio de Janeiro: WAK, 2011. 

ANTUNES, Celso. Projetos e práticas pedagógicas na educação infantil. Petrópolis, 

Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 

SOUZA, Gisele de. Educar na infância. São Paulo: Contexto, 2010. 

Kaercher, Gládis E., Craidy, Carmen Maria. Educação Infantil: Pra que te quero?. 

ArtMed, 01/2003. [Minha Biblioteca]. 

 

Bibliografia complementar: 

GARMS, Gilza Maria Zauhy; RODRIGUES, Silvia Adriana. Temas e dilemas 

pedagógicos na educação infantil. São Paulo: Marcado das Letras, 2012. 

KRAMER, Sónia; ROCHA, Eloisa A. C. Educação infantil – enfoques em diálogo. 

Campinas: Papirus, 2011. 

MARQUES, Circe Mara; JAHNKE, Simone Mundstock. Educação infantil - 

Projetando e registrando a ação educativa. São Paulo: Paulinas, 2011. 
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ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. ArtMed, 08/2011.  

GONZALEZ-MENA, Janet. Fundamentos da educação infantil: Ensinando crianças 

em uma sociedade diversificada, 6th edição. AMGH, 01/2015. 

 

Disciplina: Fundamentos e metodologia da educação de jovens e adultos 

Carga-horária: 60 h 

Ementa:  

Concepções teórico-metodológicas da Educação de jovens e adultos (EJA). Trajetória 

histórica da EJA. Legislação educacional da EJA. Educação popular e educação de 

adultos. Educação de jovens e adultos e o Trabalho no mundo contemporâneo. 

Práticas de Ensino na EJA.  

Bibliografia básica: 

CARBONELL, Sônia. Educação estética na EJA: a beleza de ensinar e aprender 

com jovens e adultos. São Paulo: Cortez, 2012. 

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

JARDILINO, José Rubens Lima; ARAÚJO, Regina Magna Bonifácio de. Educação 

de jovens e adultos – sujeitos, saberes e prática. São Paulo: Cortez, 2014. 

DURANTE, Marta. Alfabetização de adultos: Leitura e produção de textos. ArtMed, 

04/2011. 

 

Bibliografia complementar: 

BARCELOS, Valdo. Educação de jovens e adultos: currículo e práticas pedagógicas. 

Petrópolis: Vozes, 2010. 

GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José Eustáquio. Educação de jovens e adultos – teoria, 

prática e proposta. São Paulo: Cortez, 2011. 

ROCHA, Raquel da Silva. Práticas de alfabetização na educação de jovens e 

adultos. São Paulo: Cortez, 2013.  

ROCHA, Raquel da Silva. Práticas de alfabetização na educação de jovens e 

adultos. São Paulo: Cortez, 2013. 

SOUZA, M. A. Educação de Jovens e Adultos. Curitiba: Ibpex, 2. ed. 2011. 

 

Disciplina: Recreação, jogos e brincadeiras na educação infantil e no ensino 

fundamental  
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Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

Concepções de recreação e ludicidade. Teorias de jogo: Recreação, Ludicidade e 

Educação, funções históricas das atividades de lazer na escola. Criatividade e 

recreação. O jogo no processo de socialização. Planejamento, preparação, execução, 

avaliação do esporte comunicativo. 

 

Bibliografia básica: 

SANTOS, Santa Marli Pires dos. O brincar na escola. São Paulo, Vozes, 2010. 

SILVA, Tiago Aquino da Costa; Pires Junior, Alípio Rodrigues. Jogos e brincadeiras: 

ações lúdicas nas escolas, ruas, festas, parques e em família. São Paulo: All Print, 

2013. 

SIRLÂNDIA, Teixeira. Jogos, brinquedos, brincadeiras e brinquedoteca: implicações 

no processo da aprendizagem. Rio de Janeiro: Wak, 2010. 

Dias, Cleber, Isayama, Hélder Ferreira. Organização de Atividades de Lazer e 

Recreação. Érica, 06/2014. 

 

Bibliografia complementar: 

CORIA-SABINE, Maria Aparecida; LUCENA, Regina Ferreira. Jogos e brincadeiras 

na educação infantil - ePub. Papirus, 2015. 

FERREIRA, Kacianni. Brincadeiras e brinquedos da educação infantil: a melhor 

idade. São Paulo: Vozes, 2010. 

HUNT, Peter. Crítica, teoria e literatura infantil. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

JUNIOR. Cleber. Manual de jogos e brincadeiras. São Paulo: Wak, 2013. 

GRABER, Kim C. Educação Física e Atividades para o Ensino Fundamental. AMGH, 

01/2014. 

 

Disciplina: Seminário interdisciplinar IV 

Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

Atividades definidas semestralmente pelo Colegiado do Curso de Pedagogia, em 

função de temáticas relacionadas a educação na atualidade; matriz de competências 

do ENADE; demandas identificadas considerando o perfil do curso e dos acadêmicos. 
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Bibliografia básica:  

Será selecionada conforme temas aprovados semestralmente pelo Colegiado do 

Curso.  

 

Bibliografia complementar: 

Será selecionada conforme temas aprovados semestralmente pelo Colegiado do 

Curso.  

 

 

5º SEMESTRE 

 

Disciplina: Filosofia da educação e ética profissional 

Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

O sentido e a tarefa da Filosofia e da ética na educação, seus valores e concepções 

ideológicas no sistema educacional brasileiro em seu contexto histórico-social. 

 

Bibliografia básica: 

BITTAR, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos. São Paulo: 

Manole, 2004. 

GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. São Paulo: Ática, 2004. 

PEIXOTO, Adão José. Filosofia, educação e cidadania. São Paulo: Alínea, 2004. 

 

Bibliografia complementar: 

CURY, Carlos; TOSTAM, Sandra. Educação, cidade e cidadania. São Paulo: 

Autêntica, 2007. 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 34. ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2011. 

GHIRALDELLI Jr., P. As Lições de Paulo Freire: filosofia, educação e política. São 

Paulo: Manole, 2012. 

LEAL, Alane de Lucena. Educação e cidadania. São Paulo: Paulinas, 2005. 

LUCKESI, Cipriano Carlos; PASSOS, Elizete S. Introdução à filosofia: aprendendo a 
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pensar. São Paulo: Cortez, 2004.  

 

Disciplina: Legislação e organização da educação básica 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

A política educacional brasileira. Principais reformas educacionais do século XX. 

Organização e funcionamento da educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases – Lei 

nº 9.394/96. Plano Nacional de Educação. Educação Básica em Minas Gerais. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Compreensão de 

Decretos, Pareceres e Resoluções Federais, Estaduais e Municipais que 

regulamentam o funcionamento da Educação Básica. 

 

Bibliografia básica: 

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. LDB: passo a passo. São Paulo: Avercamp, 2010. 

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: Leitura crítico-compreensiva. Petrópolis: Vozes, 

2013. 

PAULO, Antônio de. LDB – Lei de diretrizes e bases da educação. São Paulo: DP ET 

ALII, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

DEMO, Pedro. A nova LDB. Campinas-SP: Papirus, 2013. 

FERRAREZI JUNIOR, Celso. Sintaxe para educação básica. São Paulo: Contexto, 

2012. 

FERREIRA, Damares. Direito educacional. São Paulo: Editora CRV, 2013. 

MARQUES, Mara Rubia Alves; SILVA, Maria Vieira. (Org) LDB - Balanços e 

perspectivas para a educação brasileira. São Paulo: Alínea, 2012. 

VIEIRA, Jair Lot. Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional e Legislação 

Complementar. São Paulo: EDIPRO, 2013. 

 

 

Disciplina: Organização do trabalho pedagógico 

Carga-horária: 80 h 

Ementa: 

http://www.livrariacultura.com.br/Produto/Busca#Buscar=VIEIRA,%20JAIR%20LOT&Flag=2
http://www.livrariacultura.com.br/Produto/Busca#Buscar=EDIPRO%20-&Flag=8
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Natureza e especificidade do trabalho pedagógico em espaços escolares e não 

escolares. Relações entre o trabalho pedagógico-educacional e o trabalho em geral. 

Alterações na organização social e seus reflexos na organização do trabalho 

pedagógico da escola. A escola como cultura organizacional. Concepções e 

organização do Projeto Político-pedagógico da Escola. 

 

Bibliografia básica: 

LIBÂNEO, José Carlos. (org) Educação escolar: políticas, estrutura e organização.  

São Paulo: Cortez, 2012. 

PARO, Vítor H. Administração Escolar: Introdução Crítica. São Paulo: Cortez, 2012. 

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico. São 

Paulo: Editora LIBERTAD, 2009. 

 

Bibliografia complementar: 

FERREIRA, Naura Syria. Gestão para resultados na educação. São Paulo: Falconi, 

2014. 

FRANCISCO FILHO. A administração escolar analisada no processo histórico. São 

Paulo: Alínea, 2012. 

LUCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2010. 

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Monteiro. Gestão educacional: Novos olhares, novas 

abordagens. Petrópolis: Vozes, 2010. 

VIEIRA, Jair Lot. Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional e Legislação 

Complementar. São Paulo: EDIPRO, 2012. 

 

 

Disciplina: Avaliação educacional 

Carga-horária: 80 h 

Ementa: 

Pressupostos teórico-metodológicos da avaliação. Avaliação de Políticas de 

Educação, Programas, Projetos e currículos. Avaliação do processo ensino - 

aprendizagem. Instrumentos e Técnicas de avaliação institucional. 

 

Bibliografia básica: 

http://www.livrariacultura.com.br/Produto/Busca#Buscar=VIEIRA,%20JAIR%20LOT&Flag=2
http://www.livrariacultura.com.br/Produto/Busca#Buscar=EDIPRO%20-&Flag=8
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LUCK, Heloisa. Avaliação e monitoramento do trabalho educacional. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2013. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 

proposições. São Paulo: Cortez, 2011. 

MORETTO, Vasco Pedro. Prova um momento privilegiado de estudo não um acerto 

de contas. Rio de Janeiro: DD&A, 2010. 

 

Bibliografia complementar: 

CERVI, Rejane Medeiros. Planejamento e avaliação educacional. Curitiba: IBPEX, 

2012. 

FERNANDES, Cláudio. Avaliação das aprendizagens. São Paulo: Cortez, 2014. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação – mito e desafio. Porto Alegre: Mediação, 2014. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora. Porto Alegre: Mediação, 2014. 

SILVA, Janssen Felipe da; HOFFMANN, Jussara; ESTEBAM, Maria Teresa (org.). 

Práticas avaliativas e aprendizagens significativas em diferentes áreas do currículo. 

Porto Alegre: Editora Mediação, 2013. 

 

Disciplina: Metodologias integradas de ensino 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Interdisciplinaridade no Ensino Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: teorias 

e práticas. Os elementos sociais e pedagógicos do trabalho interdisciplinar docente. 

Os princípios unificadores do trabalho docente. Pressupostos teórico-metodológicos 

e fundamentos epistemológicos da Interdisciplinaridade. Planejamento educacional 

que envolva a educação ambiental. 

 

Bibliografia básica: 

OYARZABAL, Graziela Macuglia. Fundamentos teóricos e metodológicos dos anos 

iniciais. São Paulo: IBPEX, 2012. 

PEREIRA, maria Elisa Matos; CABRAL, Sara Regina Scotta. Metodologia de ensino 

da literatura. São Paulo: IBPEX, 2013. 

VARIOS AUTORES. Metodologias de ensino. São Paulo: Paco Editorial, 2013. 
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Bibliografia complementar: 

ASTANHO, Maria Eugênia. Tema e textos em metodologia do ensino superior - 

ePub. São Paulo: Papirus, 2015. 

FEITOSA, Raphel; LEITE, Raquel Crosara Maia. O trabalho e o saber docente. – 

ePub. São Paulo: Raphaela Feitosa, 2015. 

MELO, Alessandro de; URBNETZ, Sandra Terezinha. Organização e estratégias 

pedagógicas na educação superior. São Paulo: IBPEX, 2012. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade; AMUES, Olgaises. Trabalho docente na educação 

básica. São Paulo: Fino traço, 2012. 

TOZETTO, Susana Soares. Trabalho docente. São Paulo: CRV, 2010. 

 

Disciplina: Fundamentos da arte educação 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Histórico do ensino da arte no Brasil. A importância da arte na educação como 

processo descrição. Valorização da expressão artística favorecendo a aproximação 

frente ao conhecimento das diferentes linguagens da arte. Estratégias metodológicas 

que ampliem a visibilidade dos diversos espaços de cultura e a importância da 

existência criatividade educacional. O fazer criativo na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Bibliografia básica: 

BARBOSA, Ana Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

HETKOWSKI, Tania Maria; AXT, Margarete; MULLER, Daniel Nehme. Cultura digital 

e espaço escolar-diálogos sobre jogos, imaginário e crianças. Bahia: EDUNEB, 

2014. 

MEIRA, Marly. Arte, afeto e educação: a sensibilidade na ação pedagógica. Porto 

Alegre: Mediação, 2010. 

 

Bibliografia complementar: 

BARBOSA, Ana Mae. Além do corpo – uma experiência em arte/educação. São 

Paulo: Cortez, 2015. 
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FERREIRA, Marcos Santos. Artes, museu e educação. São Paulo: CRV, 2012. 

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal no campo das artes. São Paulo: 

Cortez, 2015. 

PILLAR, Analice Dutra. A educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: 

Mediação, 2014. 

PIMENTA, Jussara Santos. Leitura, arte e educação. São Paulo: CRV, 2011. 

ZAGONEL, Bernadete. Arte na educação escolar. São Paulo: IBPEX, 2012. 

 

Disciplina: Fundamentos e metodologia do ensino da história e geografia  

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

História e Educação: relações sociais no grupo de convívio (relação temporal e 

espacial).  Histórias individuais como partes de histórias coletivas. Modo de vida de 

diferentes grupos, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais. 

Rondônia: História, aspecto político, sociais, culturais e econômicos. Formas político-

institucionais e organizações da sociedade civil, acontecimento histórico (localização 

temporal). Conhecimento histórico como parte do conhecimento interdisciplinar. 

Patrimônio sociocultural, considerando critérios étnicos, respeito a diversidade social. 

O direito de cidadania dos indivíduos, democracia e luta contra as desigualdades. 

Organização das famílias, valores, tabus coletivos, papeis entre os gêneros.  

Necessidades básicas do ser humano. Organização urbana, rural, local e nacional. 

Deslocamento de populações (migrações [Brasil]). Povos nativos, africanos, 

(condições de vida no Brasil) etnia brasileira. 

 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Rosângela Doin de e Passini, Elza Yasuko. O espaço geográfico: ensino 

e representação. São Paulo: Contexto. 2010. 

NEMI, Ana Lúcia Lara. Ensino de história e experiências: o tempo vivido. São Paulo: 

FTD, 2010. 

PENTEADO, Heloisa Dupas, Metodologia do ensino de história e geografia. São 

Paulo: Cortez. 2011 

PONTUSCHKA, Nídia Nacib; PAGANELLI, TomokoIyda e CACETE, Núria Hanglei.  

Para ensinar e aprender Geografia. São Paulo: Cortez Editora. 2009. 
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Bibliografia complementar: 

ABUD, Kátia Maria. Ensino de história. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

CAVALCANTI, Lana de Souza. O Ensino de Geografia na Escola: Coleção 

Magistério, Formação e Trabalho Pedagógico. Campinas: Papirus, 2012. 

FRANCO, Renato; FERREIRA, Marieta de Moraes. Aprendendo História. Rio de 

Janeiro: FGV, 2013 

PENTEADO, Heloísa Dupas. Metodologia do ensino de história e geografia. São 

Paulo: Cortez, 2009. 

SCHAFFER, Neiva Otero; CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos; KAERCHER, Nestor 

André. Um globo em suas mãos. Porto Alegre: ARTMED, 2011. 

 

 

6º SEMESTRE 

 

Disciplina: Libras e braile 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Aspectos educacionais e sócio antropológicos da surdez e da cegueira, noções 

básicas da Língua de Sinais Brasileira – Libras e do sistema de leitura e escrita em 

Braile. 

 

Bibliografia básica: 

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro 

Editora: Tempo Brasileiro Nº Edição: Ano: 1995. 

COUTINHO, Denise. LIBRAS e língua portuguesa: Semelhanças e diferenças. João 

Pessoa Editor: Arpoador Nº Edição: Ano: 2000. 

SWENSON, de Anna M. Começando com Braille: experimenta pela primeira vez 

com uma abordagem equilibrada para a alfabetização, PaperbacK-1, 1999. 

 

Bibliografia complementar: 

BRUNO, Marilda Moraes Gracia e colaboradores. O deficiente visual na classe 

comum. São Paulo: Secretaria Estadual da Educação, 1987. 



FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Instituto Superior de Educação – ISE/FAEMA 

Portaria MEC de Recredenciamento Nº 1.199, de 18/06/2019 
DOU Nº 118, Seção 01, p. 26 de 21/06/2019. 

 

74 
 

COLL, César Palacios J. Necessidades educativas especiais e aprendizagem 

escolar. Porto Alegre, Artes Médicas, 1995. 

CONDE, Antônio João Menescal. A pessoa portadora de deficiência visual; seu 

movimento e seu mundo. Rio de Janeiro, IBC, 1992. 

FALÇÃO, L. A. B. Aprendendo a LIBRAS e reconhecendo as diferenças um olhar 

reflexivo sobre a inclusão: estabelecendo novos diálogos. 2. ed. Recife: Ed. do 

Autor, 2007.  

QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto 

Alegre Editor: Artmed Nº Edição: Ano: 2004. 

 

Disciplina: Fundamentos e metodologia do ensino da matemática 

Carga horária: 60 h 

Ementa: 

Contextualização histórica do desenvolvimento do pensamento matemático. 

Parâmetros e Referenciais curriculares Nacionais. A construção dos conceitos 

matemáticos na Educação Infantil e Anos Iniciais. Tendências do ensino da 

matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais. Planejamento e desenvolvimento 

para o ensino da matemática. Análise de material didático. Operações Fundamentais 

nos Conjuntos dos Números Naturais e Racionais. O Sistema de Medidas e a 

Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Inter-relação com as demais 

áreas curriculares 

 

Bibliografia básica: 

FERREIRA, Viviane Lovatti. Metodologia do ensino de matemática – História 

currículo e formação de professores. São Paulo: Cortez, 2011. 

FOLLADOR, Dolores. Tópicos especiais no ensino de matemática. São Paulo: 

IBPEX, 2012. 

VILLATORRE, Aparecida Magalhaes; HIGA, Ivanilda; TYCHANOWICZ, Silmara 

Denise. Metodologia do ensino de matemática e física. São Paulo: IBPEX, 2014. 

 

Bibliografia complementar: 

BORBA, Marcelo de Carvalho; SILVA, Ricardo Scucuglia Rodrigues da. Fases das 

Tecnologias Digitais em Educação Matemática. São Paulo: Autêntica, 2014. 
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LARA, Isabel Cristina Machado de. Jogando com a matemática - na educação 

infantil e anos iniciais. São Paulo: Isabel Cristina, 2011. 

MORETTI, Vanessa Dias; SOUZA, Neusa Maria Marques de. Educação Matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental – Princípios e Práticas Pedagógicas. São 

Paulo: Cortez, 2015.  

RIBEIRO, Flavia Dias. Jogos e modelagem na educação matemática. São Paulo: 

IBPEX, 2012. 

SKOVSMOSE, Ole. Um convite a Educação Matemática Critica. São Paulo: Papirus, 

2014. 

 

Disciplina: Fundamentos e metodologia do ensino da língua portuguesa 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Objetivos e Conteúdos Programáticos da Língua Portuguesa nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Fundamentos Linguísticos. Concepções de Língua e 

Linguagem. O vocabulário infantil. Pensamento e Linguagem. O desenvolvimento da 

leitura e da escrita. Contribuições teóricas da Linguística para o ensino de Língua 

Portuguesa. A questão do método. Planejamento e Materiais de Ensino. Análise de 

livros didáticos. Os PCNs de Língua Portuguesa para os anos iniciais do ensino 

fundamental. Inter-relação com as demais áreas curriculares. 

 

Bibliografia básica: 

CAGLIARI, Luís Carlos. Alfabetização e linguística. São Paulo: Scipione, 2010. 

FERREIRO, E. e TEBEROSKY, A. Reflexões sobre alfabetização. São Paulo: Cortez 

2011. 

SOARES, M. Letramento, um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica 2012. 

 

Bibliografia complementar: 

APARICIO, Ana Silvia Moço; SILVA, Silvio Ribeiro da. Ensino de língua materna e 

formação docente. São Paulo: Ponte, 2013. 

GERALDI, João Wanderley. Aprender e ensinar com textos de alunos. São Paulo: 

Cortez, 2011. 
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SILVA, Lilian Lopes Martin da; MORTATTI, Maria do Rosário Longo; FERREIRA, 

Norma Sandra de Almeida. O texto na sala de aula. São Paulo: Autores Associados, 

2014. 

SILVA, Rita do Carmo Polli D. A sociolinguística e a língua materna. São Paulo: IBPX, 

2012. 

ZUIN, Poliana Bruno; REYES, Cláudia Raimundo. O ensino da língua materna. São 

Paulo: Editora Santuário, 2010. 

 

Disciplina: Fundamentos e metodologia do ensino das ciências  

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Concepção de ciência. Função social e política do ensino de ciências. Pensamento 

científico nas séries iniciais de escolarização. Conceitos básicos de Ciências Naturais: 

tendências e transformações. Critérios para a organização de um laboratório escolar 

na Educação Fundamental. Recursos didáticos aplicáveis ao ensino de ciências. 

Análise e Seleção de livros didáticos. Os processos de ensino-aprendizagem dos 

conceitos: matéria, energia, espaço, tempo, sistema. Os livros didáticos e 

paradidáticos de ciências. Inter-relação com as demais áreas curriculares. 

 

Bibliografia básica: 

BIZZO, Nélio. Pensamento Científico: A natureza da Ciência no ensino fundamental. 

São Paulo: Melhoramentos, 2012. 

GROSSO, Alexandre Brandão. Eureka: práticas de ciências para o ensino 

fundamental. São Paulo: Cortez, 2011. 

KRASILDRIK, Myriam. O professor e o currículo das ciências. São Paulo: EPU, 

2010. 

 

Bibliografia complementar: 

ARMSTRONG, Diane Lúcia de Paula; VARGA, Liane Maria. Metodologia do Ensino 

de Ciências Biológicas e da Natureza. São Paulo: Saraiva, 2011. 

CARVALHO, A. M. P. de. Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São 

Paulo: Pioneira/Thomson Learning, 2010. 
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CARVALHO, Ana Mª Pessoa de. Formação de Professores de Ciências: questões 

da nossa época. São Paulo: Cortez, 2011. 

ESPINOSA, Ana. Ciências na escola Novas perspectivas para a formação dos 

alunos. São Paulo: Ática, 2010. 

SANTOS, Flavia Maria Teixeira dos; GRECA, Ileana Maria.  Pesquisa em ensino de 

ciências no Brasil. Rio de Janeiro: UNIJU, 2011. 

 

Disciplina: Atividades teórico-práticas de aprofundamento I 

Carga horária: 40h 

Ementa:  

Atividades a serem desenvolvidas em áreas específicas de interesse dos alunos, por 

meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria. 

As Atividades Teórico-práticas de Aprofundamento obedecem a regulamento 

específico aprovado pelo Colegiado de curso e transcrito no item 02 – Atividades 

Complementares, desse arquivo, com a denominação – REGULAMENTO DAS 

ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICASDE APROFUNDAMENTO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, DA FAEMA. 

 

Bibliografia básica: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia.  

 

Bibliografia complementar: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia.  

 

Disciplina: Estágio supervisionado I - educação infantil 

Carga horária: 120h 

Ementa:  

Escola, seus sujeitos e o cotidiano da educação infantil.  Alternativas pedagógicas 

para educação infantil: fundamentos teóricos, metodologias e as diferentes propostas 

curriculares. A situação da instituição: problemas e dificuldades. O projeto político-

pedagógico e a formação de profissionais da Educação Infantil. Noções gerais sobre 
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o sistema educacional. O papel da escola. Principais questões referentes à qualidade 

de ensino. Questões emergentes do campo de observação. A intervenção no estágio 

a partir de problemas levantados na realidade das escolas. 

 

Estudos e pesquisas das Escolas de Educação Infantil, através de observação, 

planejamento/execução/avaliação de atividades/projetos de docência na Educação 

Infantil e na alfabetização. Registro. Análise. Relatório. 

 

O Estágio Supervisionado obedece a regulamento específico aprovado pelo 

Colegiado de curso e transcrito no item 09 – Estágio Supervisionado desse arquivo, 

com a denominação - REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO, DA FAEMA. 

 

Bibliografia básica: 

BIANCHI, Roberto; ALVARENGA, Marina; BIACHI, Anna Cecília de Moraes. Manual 

de orientação de estágio supervisionado. São Paulo: Cengage 2009. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Estágio e relação de emprego. São Paulo: Atlas, 2012. 

SILVA, Lazara Cristina da; MIRANDA, Maria Irene. Estágio supervisionado e prática 

de ensino: desafios e possibilidades. São Paulo: Junqueira e Marin, 2008. 

 

Bibliografia complementar: 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Estágio profissional: 1420 perguntas e respostas. São 

Paulo: LTR, 2009. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Estágio, trabalho temporário e trabalho de tempo parcial. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

PORTELA, Keyla Christina Almeida; SCHUMACHER, Alexandre José. Estágio 

supervisionado: teoria e prática. São Paulo: Alexandre Schumacher, 2007. 

REIS, Jair Teixeira dos. Relações de trabalho: estágio de estudantes. 2. ed. São 

Paulo: LTR, 2012. 

Títulos indicados para o curso. 

 

7º SEMESTRE 
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Disciplina: Meio ambiente e educação ambiental 

Carga horária: 60h 

Ementa:  

Aspectos históricos e normativos da educação ambiental no mundo e no Brasil. 

Epistemologia ambiental. Ambiente, crise ambiental e o movimento ambientalista. 

Dimensão educativa dos estudos ambientais. Inserção da dimensão ambiental nos 

espaços escolares e não escolares. 

 

Bibliografia básica:  

CARVALHO, Isabel Cristina de M. Educação ambiental: a formação do sujeito 

ecológico. São Paulo: Cortez, 2012. 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense, 2012.  

 

Bibliografia complementar: 

ARAUJO, Maria Inez Oliveira. Educação ambiental: o construtor de práticas. Aracaju: 

UFS,2012. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental - princípios e práticas. São Paulo: 

Gaia Editora, 2010. 

DIAS, Genibaldo Freire. Dinâmicas e instrumentação para educação ambiental. São 

Paulo: Gaia, 2010. 

GRUN, M. Em busca da dimensão ética da educação ambiental. Campinas: Papirus, 

2007. 

LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 

PINOTTI, Rafael. Educação ambiental para o século XXI: no Brasil e no mundo. São 

Paulo: Blucher, 2010. 

 

Disciplina: Psicomotricidade, educação física e movimento 

Carga horária: 60h 

Ementa: 
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A cultura corporal como elemento de construção da formação humana. O corpo 

humano como suporte de signos sociais. As condições concretas da corporalidade e 

sua influência na vida das crianças na escola. As concepções de corpo que 

influenciaram o pensamento educacional brasileiro. 

 

Bibliografia básica: 

ALVES, Fátima. Psicomotricidade – corpo, ação e emoção. São Paulo: Wak, 2012.  

BUENO, Jocian Machado. Psicomotricidade - teoria e prática. São Paulo: Cortez, 

2013. 

DUARTE, Adriana Falcão. Psicomotricidade e suas implicações na alfabetização. 

São Paulo: All Print, 2014. 

 

Bibliografia complementar: 

CUNHA, Sérgio Augusto. Educação física no ensino superior - Futebol. São Paulo: 

Guanabara, 2010. 

LOVISALO, Marta. Psicomotricidade aplicada na escola: Guia prático de prevenção 

das dificuldades. São Paulo: WAK, 2011. 

MACHADO, José e NUNES, Marcus. Cem jogos psicomotores: uma prática 

relacional na escola. São Paulo: WAK, 2011. 

MACHADO, José Ricardo Martins; NUNES, Marcus Vinicius da Silva. Educação 

física na educação infantil. São Paulo: Wak, 2012. 

MOREIRA, Wagner Wey. Corpo em movimento na educação infantil. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

 

 

Disciplina: Psicologia organizacional e relações humanas no trabalho 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Introdução à gestão de pessoas. Teorias da motivação, trabalho em equipe; cultura e 

clima organizacional. 

 

Bibliografia básica: 

CHIAVENATTO, A. Gestão de pessoas. São Paulo: Manole, 2014. 
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VÁRIOS AUTORES. Psicologia da educação – múltiplas abordagens. São Paulo: 

Paco, 2013. 

ROBBINS, Stephen P. Fundamentos do comportamento organizacional. São Paulo: 

Pearson, 2014. 

 

Bibliografia complementar: 

BENDASSOLLI, Pedro F; SOBOLL, Lis Andrea P. Métodos de pesquisa e 

intervenção em psicologia do trabalho. São Paulo: Atlas, 2014. 

DUTRA, Joel Souza; FISCHER, André Luiz. Gestão de pessoas – práticas 

modernas. São Paulo: Atlas, 2010. 

JOHANN, Silvio Luiz. Comportamento organizacional - Teoria e prática. Rio de 

Janeiro: Saraiva Editora, 2013. 

LUCK, Heloisa. Gestão da cultura e do clima organizacional da escola. Petrópolis: 

Vozes, 2010. 

MAXWELL, John C. 17 princípios de trabalho em equipe - ePub. São Paulo: Thomas 

Nelson Brasil, 2015. 

 

Disciplina: Atividades teórico-práticas   de aprofundamento II 

Carga horária: 40 h. 

Ementa:  

Atividades a serem desenvolvidas em áreas específicas de interesse dos alunos, por 

meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria. 

As Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento obedecem a regulamento 

específico aprovado pelo Colegiado de curso e transcrito no item 02 – Atividades 

Complementares, desse arquivo, com a denominação – REGULAMENTO DAS 

ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, DA FAEMA. 

 

Bibliografia básica:  

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia.  

 

Bibliografia complementar: 
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Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 

Disciplina: Trabalho de conclusão de curso I 

Carga horária: 80 h. 

Ementa: 

O Trabalho de Conclusão de Curso, componente curricular obrigatório por decisão do 

colegiado de curso, centrado em determinada área teórico-prática ou de formação 

profissional, como síntese e integração do conhecimento e consolidação das técnicas 

de investigação, deve ser desenvolvido em conformidade com o Regulamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela Resolução Nº 

034/2011/CONSEPE/FAEMA, de 05/10/11, consta desse documento e foi inserido no 

sistema e-MEC no item 08 – Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Bibliografia básica: 

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 

5. ed. Curitiba: Juruá, 2012. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14. 

ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Elaboração do TCC passo a passo. São Paulo: 

FACTASH, 2007. 

ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de projeto TCC, dissertação e tese: uma 

abordagem simples, prática e objetiva. São Paulo: Atlas, 2011. 

FIALHO, Francisco Antônio Pereira; OTANI, Nilo. TCC: métodos e técnicas. 2. ed. 

Florianópolis: Visual Books, 2011. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em 

administração. 3. ed.  São Paulo: Atlas, 2005. 
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Disciplina: Estágio supervisionado II - Anos iniciais ensino fundamental 

Carga horária: 120 horas 

Ementa: 

A organização do trabalho pedagógico nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As 

modalidades organizativas do cotidiano escolar: planejamento e etapas de execução. 

Conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais: o processo de ensino como 

intervenção produtiva no processo de aprendizagem. Atividades produtivas: a reflexão 

sobre as estratégias didáticas como um dos pilares constitutivos da prática 

pedagógica. Os projetos didáticos.   

 

O Estágio Supervisionado obedece a regulamento específico aprovado pelo 

Colegiado de curso e transcrito no item 09 – Estágio Supervisionado desse arquivo, 

com a denominação - REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO, DA FAEMA. 

 

Bibliografia básica: 

BIANCHI, Roberto; ALVARENGA, Marina; BIACHI, Anna Cecília de Moraes. Manual 

de orientação de estágio supervisionado. São Paulo: Cengage, 2009. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Estágio e relação de emprego. São Paulo: Atlas, 2012. 

SILVA, Lazara Cristina da; MIRANDA, Maria Irene. Estágio supervisionado e prática 

de ensino: desafios e possibilidades. São Paulo: Junqueira e Marin, 2008. 

 

Bibliografia complementar: 

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Estágio profissional: 1420 perguntas e respostas. São 

Paulo: LTR, 2009. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Estágio, trabalho temporário e trabalho de tempo parcial. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

PORTELA, Keyla Christina Almeida; SCHUMACHER, Alexandre José. Estágio 

supervisionado: teoria e prática. São Paulo: Alexandre Schumacher, 2007. 

REIS, Jair Teixeira dos. Relações de trabalho: estágio de estudantes. 2. ed. São 

Paulo: LTR, 2012. 

Títulos indicados para o curso. 
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8º SEMESTRE 

 

Disciplina: Organização, sociedade e relações étnico-raciais 

Carga horária: 40 h 

Ementa:  

Formação das identidades brasileiras: alguns elementos históricos. Estudo das 

relações sociais étnico-raciais. História da África e do Brasil, diferenças e 

semelhanças em suas constituições. Cultura afro-brasileira. A educação indígena no 

Brasil em sua historicidade e perspectivas teórico-metodológicas. Reflexão sobre as 

políticas públicas na educação brasileira voltadas para as relações étnico-raciais. 

Ações educativas de combate ao preconceito, estereótipo, racismo e etnia. Ensino e 

aprendizagem na perspectiva interculturalidade. Pluralidade étnica da Região de 

inserção da Faculdade: contexto socioeducacional e especificidades. A promoção da 

igualdade racial e social, fortalecendo a cidadania e a equidade de direitos. Interações 

Brasil-África na atualidade. Multiculturalismo. 

 

Bibliografia básica: 

COSTA, Luciano Gonçalves. História e cultura afro-brasileira. Maringá: EDUEM, 

2011. 

FARIAS, Patrícia Vieira de; PINHEIRO, Márcia Leitão. Novos estudos em relações 

étnico-raciais. São Paulo: Contracapa, 2014. 

SILVERIO, Valter Roberto; MATTIOLI, Érica Aparecida Kawakami; MADEIRA, Thais 

Fernanda Leite. Relações étnico-raciais, V.2. Santa Catarina: EDUFSCAR, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

KEIM, Ernesto Jacob. Educação na diversidade étnica. Curitiba: CRV, 2014. 

LIBANEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de. Educação escolar – políticas, 

estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2012. 

RIBEIRO, Ana Paula Alves; Rezende, Maria Alice. História e cultura afro-brasileira e 

africana na escola. São Paulo: Outras Letras, 2014. 

RIBEIRO, Matilde. Políticas de promoção da igualdade racial no Brasil. São Paulo: 

Garamond, 2014. 
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WEBER, Priscila Maria. História da África e dos afrodescendentes no Brasil. São 

Paulo: Rigel, 2012. 

 

Disciplina: Trabalho docente 

Carga horária: 80 h 

Ementa:  

Conceito, historicidade e centralidade do trabalho docente. Fundamentos da relação 

trabalho e educação. Transformações no mundo do trabalho e suas implicações na 

educação básica e na educação profissional. Mercado de trabalho e perfil profissional. 

Qualificação e empregabilidade. Processos de seleção, qualificação, avaliação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento continuado dos profissionais do magistério. A 

escola atual, o ensino e os novos compromissos e desafios apresentados aos 

docentes: polivalência, especialização, interdisciplinaridade, contextualização. O 

professor como pesquisador e intelectual orgânico. 

 

Bibliografia básica: 

GARCIA, Joe. Ética e educação: questões e reflexões. Rio de Janeiro: Wak, 2010. 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. Editora Revista dos, 2015. 

PERRENOUD, Philippe. Desenvolver competências ou Ensinar Saberes Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

ANTUNES, Celso. Novas maneiras de ensinar e novas maneiras de aprender. 

Artmed, 2010. 

HERMANN, Nadja. Ética e educação – Outra sensibilidade. São Paulo: Autêntica, 

2014. 

IMBERNON, Francisco. Formação docente e profissional. São Paulo: Cortez, 2011. 

NALINI, José Renato. Ética profissional. São Paulo: Editora Atlas, 2015. 

PIMENTA, Selma Garrido. Saberes Pedagógicos e atividade Docente. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

 

Disciplina: Fundamentos da antropologia e cultura  

Carga horária: 60 h 
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Ementa:  

Antropologia e Educação: conceituação de cultura e diferentes paradigmas 

socioculturais. Sociedade, Escola, Cultura e Conhecimento. Diversidades 

socioculturais: questões étnicas, ambientais, de gênero e políticas. Discriminação de 

arquétipos, estereótipos, parentesco, arte, tabus, mitos, ritos.  Análise sobre 

aculturação, etnocentrismo, juízo de valor e de realidade. 

 

Bibliografia básica: 

HERZFELD, Michael. Antropologia - prática teórica na cultura e na sociedade. São 

Paulo: Vozes, 2014. 

RADCLIFFEBROWN, A R. Estrutura e função na sociedade primitiva. Petrópolis, 

Vozes, 2013.  

ROCHA, Gilmar; TOSTA, Sandra Pereira. Educação e antropologia. São Paulo: 

CRV, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

BOAS, Franz. Antropologia cultural – ePub. São Paulo: Zahar, 2015. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico - ePub. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2015. 

LEVI-STRAUSS, Claude; FERREIRA, Mariano. As estruturas elementares do 

parentesco. Petrópolis: Vozes, 2010. 

MELLO, Luiz Gonzaga. Antropologia cultural. Petrópolis: Vozes, 2012. 

STORK, Ricardo Yepes. Fundamentos de antropologia – ePub. São Paulo: 

Raimundo Lulio, 2011. 

 

Disciplina: Seminário de integração curricular e socialização das práticas 

pedagógicas  

Carga horária: 60 h. 

Ementa: 

Socialização de relatórios de práticas e produtos das atividades desenvolvidas nos 

Laboratoriosde práticas de ensino e brinquedoteca. Resultados das atividades de 

iniciacão cientifica, extensão e Trabalho de Conclsão de curso. 
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Bibliografia básica:  

CORTELLA, Mario Sergio. Educação, Escola e Docência - Novos tempos, Novas 

Atitudes. São Paulo: Atlas, 2014. 

MOREIRA, Armindo. Professor não é educador. Petrópolis, Edésio Editora, 2013. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (cord.). Repensando a didática. Campinas: Papirus, 

2010. 

 

Bibliografia complementar: 

LEMOV, Doug. Aula Nota 10 – 49 Técnicas para ser um Professor. São Paulo: Da 

Boa Prosa, 2011. 

MORAN, José Manuel. Novas Tecnologias e Mediação Pedagogia. Campinas: 

Papirus, 2013. 

PEGORER, Valter. Educação Integral: Um sonho possível. São Paulo: TextoNovo, 

2014. 

RIBEIRO, Ana Elisa. Novas Tecnologias para Lei e Escrever. São Paulo: RHJ Livros, 

2012. 

WEISZ, Telma. Diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2012. 

 

Disciplina: Atividades teórico-práticas   de aprofundamento III 

Carga horária: 20 h. 

Ementa: 

Atividades a serem desenvolvidas em áreas específicas de interesse dos alunos, por 

meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria. 

 

As Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento obedecem a regulamento 

específico aprovado pelo Colegiado de curso e transcrito no item 02 – Atividades 

Complementares, desse arquivo, com a denominação – REGULAMENTO DAS 

ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, DA FAEMA. 

 

Bibliografia básica:  
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Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia.  

 

Bibliografia complementar: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 

Disciplina: Trabalho de conclusão de curso II 

Carga horária: 80 h. 

Ementa:  

O Trabalho de Conclusão de Curso, componente curricular obrigatório por decisão do 

colegiado de curso, centrado em determinada área teórico-prática ou de formação 

profissional, como síntese e integração do conhecimento e consolidação das técnicas 

de investigação, deve ser desenvolvido em conformidade com o Regulamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela Resolução Nº 

034/2011/CONSEPE/FAEMA, de 05/10/11, consta desse documento e foi inserido no 

sistema e-MEC no item 08 – Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Bibliografia básica: 

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 

5. ed. Curitiba: Juruá, 2012. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14. 

ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

Bibliografia complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Elaboração do TCC passo a passo. São Paulo: 

FACTASH, 2007. 

ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de projeto TCC, dissertação e tese: uma 

abordagem simples, prática e objetiva. São Paulo: Atlas, 2011. 

FIALHO, Francisco Antônio Pereira; OTANI, Nilo. TCC: métodos e técnicas. 2. ed. 

Florianópolis: Visual Books, 2011. 
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LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em 

administração. 3. ed.São Paulo: Atlas, 2005. 

 

Disciplina: Estágio supervisionado III - Gestão escolar 

Carga horária: 60 h. 

Ementa:  

Importância da gestão escolar dentro dos princípios da democratização e participação. 

Atividades que promovem o acesso da comunidade às decisões da escola. 

Levantamento e caracterização da comunidade escolar.  Observação direcionada ao 

trabalho pedagógico, entendido na articulação entre a docência e a gestão escolar e 

análise da sala de aula e sua articulação com os demais espaços da escola. 

 

Pesquisa para observação e análise, nas escolas de educação básica, visando 

Planejamento/execução/avaliação de atividades/projetos de gestão/ coordenação 

pedagógica. Registro. Análise. Relatório. 

 

O Estágio Supervisionado obedece a regulamento específico aprovado pelo 

Colegiado de curso e transcrito no item 09 – Estágio Supervisionado desse arquivo, 

com a denominação - REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO, DA FAEMA. 

 

Bibliografia básica: 

BIANCHI, Roberto; ALVARENGA, Marina; BIACHI, Anna Cecília de Moraes. Manual 

de orientação de estágio supervisionado. São Paulo: Cengage, 2009. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Estágio e relação de emprego. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

SILVA, Lazara Cristina da; MIRANDA, Maria Irene. Estágio supervisionado e prática 

de ensino: desafios e possibilidades. São Paulo: Junqueira e Marin, 2008. 

 

Bibliografia complementar: 
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MARTINEZ, Wladimir Novaes. Estágio profissional: 1420 perguntas e respostas. São 

Paulo: LTR, 2009. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Estágio, trabalho temporário e trabalho de tempo parcial. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

PORTELA, Keyla Christina Almeida; SCHUMACHER, Alexandre José. Estágio 

supervisionado: teoria e prática. São Paulo: Alexandre Schumacher, 2007. 

REIS, Jair Teixeira dos. Relações de trabalho: estágio de estudantes. 2. ed. São 

Paulo: LTR, 2012. 

Títulos indicados para o curso. 

 

Disciplina: Atividades complementares 

Carga horária: 120 h. 

Ementa:  

Disciplina de caráter eminentemente prático, deve ser desenvolvida ao longo do curso, 

a partir do 1º semestre. Seu desenvolvimento se prende ao Regulamento das 

Atividades Complementares dos cursos de graduação da FAEMA, constante do item 

02 – Atividades complementares, deste documento. 

 

Bibliografia básica: 

Todas as indicações bibliográficas do curso. 

 

Bibliografia complementar: 

Todas as indicações bibliográficas do curso. 

 

3.15.2 Conteúdos Curriculares Da Matriz Curricular 2020 
 

 

1º SEMESTRE 

  

Disciplina: História Social da Criança e do Adolescente 

Carga-horária: 40 h 

Ementa:  
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A constituição histórica do conceito de infância. A socialização da criança no contexto 

da modernidade. História do atendimento da infância no Brasil. Infância e cidadania. 

Infância e práticas pedagógicas. Infância e cultura. Processos de desenvolvimento da 

criança, do adolescente e do adulto nas dimensões física, cognitiva, afetiva, estética, 

cultural, lúdica, artística, ética e biossocial. Estatuto da criança e do Adolescente. 

  

Bibliografia Básica: 

ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 

1978.OLIVEIRA, Z. M. R. 

Educação infantil: fundamentos e métodos. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

PAPALIA, Diane E. O mundo da criança: da infância à adolescência. 11. ed.– Dados 

eletrônicos. – Porto Alegre: AMGH, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARANAHA, Maria Lucia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e 

Brasil. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

Estatuto da Criança e do Adolescente - www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

LEIS/L8069.htm.  

LOPES, Edson Pereira. A educação da primeira infância na perspectiva de Comenius. 

São Paulo. Salta, 2015. MANACORDA, M. A. História da educação: da antiguidade 

aos nossos dias. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

   

Disciplina: Comunicação e Expressão 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa:  

Estudo de fatores linguísticos e extralinguísticos envolvidos no processo de leitura, 

compreensão e reelaboração de textos, com base em parâmetros da linguagem 

técnico científica. Prática de elaboração de resumos, esquemas, projetos, resenhas, 

artigos, seguindo as normas condizentes da ABNT. 

  

Bibliografia básica: 
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AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 3. ed. São 

Paulo: Publifolha, 2010. 

GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. Técnica de redação - O que é preciso saber para 

bem escrever. São Paulo: Martins Editora, 2012.  

MOYSES, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividade de leitura e produção de 

textos.  4. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. 

 

Bibliografia complementar: 

AZEVEDO, R. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015. 228 p. E-book. 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 20.ed.  

Petrópolis: Vozes, 2011.  

ILARI, R. Introdução ao estudo do léxico: brincando com as palavras. São Paulo: 

Contexto, 2006. MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa: Atividades de Leitura 

e Produção de Textos. 3. ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Disciplina: Leitura na Escola e Literatura Infanto-Juvenil 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa: 

Introduzir o aluno nos conceitos gerais de uma teoria da literatura infantil, oferecendo-

lhe um panorama histórico dessa literatura e da produção nacional a ela vinculada. 

Apresentando os conceitos básicos para uma teoria da literatura Infantil, estimulando 

a utilização do texto como ferramenta pedagógica e a importância da leitura a partir 

dos textos infantis. 

  

Bibliografia Básica: 
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DURBAN ROCA, G. Biblioteca escolar hoje: recurso estratégico para a escola. Porto 

Alegre: Penso, 2011. 

LOIS, L.  Teoria e prática da formação do leitor: leitura e literatura na sala de aula. 

Porto Alegre: Artmed, 2010.  

SARAIVA, J. A. (Org.). Literatura e alfabetização: do plano do choro ao plano da ação. 

Porto Alegre: Artmed, 2001. 

SARAIVA, J. A. et al. Literatura na escola: propostas para o ensino fundamental. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

 

Bibiliografia Complementar: 

CORSO, D. L.; CORSO, M. Fadas no divã: psicanálise nas histórias infantis. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

CRAMER, E. H.; CASTLE, M. Incentivando o amor pela leitura. Porto Alegre: Penso, 

2001. 300 p. ISBN 9788573076684. 

SÁNCHEZ MIGUEL, E.; GARCÍA PÉREZ, R.; ROSALES PARDO, J. Leitura na sala 

de aula: como ajudar os professores a formar bons leitores. Porto Alegre: Penso, 2012. 

 

Disciplina: Fundamentos da Matemática 

Carga-horária: 40 h 

 

Ementa: 

Contextualização histórica do desenvolvimento do pensamento matemático. 

Parâmetros e Referenciais curriculares Nacionais. A construção dos conceitos 

matemáticos na Educação Infantil e Anos Iniciais. Tendências do ensino da 

matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais. Planejamento e desenvolvimento 

para o ensino da matemática. Análise de material didático. Operações Fundamentais 

nos Conjuntos dos Números Naturais e Racionais. O Sistema de Medidas e a 

Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Inter-relação com as demais 

áreas curriculares. 

 

Bibliografia Básica: 

PARRA, C.; SAIZ, I. (Org.). Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. 

Porto Alegre: Artmed, 1996.  
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SMOLE, K. S.; MUNIZ, C. A. (Org.). A matemática em sala de aula: reflexões e 

propostas para os anos iniciais do ensino fundamental. Porto Alegre: Penso, 2013. 

SUTHERLAND, R. Ensino eficaz de matemática. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

VAN DE WALLE, J. A. Matemática no ensino fundamental: formação de professores 

e aplicação em sala de aula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

 

BRIZUELA, B. M. Desenvolvimento matemático na criança: explorando notações. 

Porto Alegre: Artmed, 2006.  

LERNER, Z. D. A matemática na escola: aqui e agora. Porto Alegre: Artmed, 1995.  

SANCHEZ HUETE, J. C.; FERNÁNDEZ BRAVO, J. A. O ensino da matemática: 

fundamentos teóricos e bases psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (Org.). Ler, escrever e resolver problemas: habilidades 

básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

Disciplina: Seminário Interdisciplinar I 

Carga-horária: 40 h 

 

Ementa: 

Respeitada a diversidade nacional e autonomia pedagógica institucional o seminário 

interdisciplinar, tem como propositura atividades definidas semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia, em função de temáticas relacionadas a educação 

de crianças, jovens e adultos considerando o perfil do curso e dos acadêmicos, 

devendo possibilitar, dentre outros estudos: a) investigações sobre processos 

educativos, organizacionais e de gestão na área educacional; b) avaliação, criação e 

uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira; c) pesquisa e 

estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da educação, didáticas e 

práticas de ensino, teorias da educação, legislação educacional, políticas de 

financiamento, avaliação e currículo. d) Aplicação ao campo da educação de 

contribuições e conhecimentos, como o pedagógico, o filosófico, o histórico, o 

antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o 

político, o econômico, o cultural; entre outras. 
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Bibliografia Básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Bibliografia Complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Disciplina: Recursos Pedagógicos, Tecnológicos e Multimídia 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa: 

Uso das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Recursos tecnológicos 

na comunicação e operacionalização das atividades educacionais. Projetos de uso 

das novas tecnologias no ensino fundamental. Multimeios, Informática na Educação, 

Educação a Distância. Utilização das novas tecnologias no processo ensino-

aprendizagem. Enfoque teórico-prático sobre o uso do computador e da tecnologia 

digital na educação, bem como as implicações pedagógicas e sociais desse uso. 

Softwares e Projetos de aprendizagem como uso das novas tecnologias. 

  

Bibliografia Básica: 

BRIGGS, Asa e BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet. 

Tradução de Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

GÓMEZ, Á. Educação na era digital: a escola educativa. Porto Alegre: Penso, 2014. 

LOLLINI, Paolo. Didática e computador: quando e como a informática na escola. 3. 

ed. São Paulo: Loyola. 2003. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação – novas ferramentas. São Paulo: 

Érica, 2012. 

 

Bibliografia Complementar: 

GABRIEL, Martha. Educar: A (r)evolução digital na educação, 1ª Edição. Saraiva, 

06/2013. 

SANCHO, Juana M., HERNÁNDEZ, Fernando. Tecnologias para Transformar a 

Educação. Bookman, 01/2014. 
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SANTOS, Edméa. Mídias e Tecnologias na Educação Presencial e à Distância. LTC, 

03/2016. 

 

Disciplina: Atividade Teórico-práticas de Aprofundamento I 

Carga-horária: 40 h 

 

Ementa: 

Atividades a serem desenvolvidas em áreas específicas de interesse dos alunos, por 

meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria. As Atividades Teórico-

Práticas de Aprofundamento obedecem a regulamento específico aprovado pelo 

Colegiado de curso e transcrito no item 02 – Atividades Complementares, desse 

arquivo, com a denominação – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES TEÓRICO-

PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

PEDAGOGIA, DA FAEMA. 

 

Bibliografia Básica: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

Bibliografia Complementar: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 

Disciplina: Atividades Extensionistas Interdisciplinar - Projeto Integrador 

Carga-horária: 40 h 

 

Ementa: 

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 
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educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira.  

 

Bibliografia Básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Bibliografia Complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

 

2º SEMESTRE 

 

Disciplina: Metodologia Científica e da Pesquisa 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa:  

Compreensão da ciência e seus instrumentos para a produção do conhecimento 

científico. 

 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. São 

Paulo: Atlas, 2003.  

BERVIAN, Pedro Alcino; CERVO, Amado Luiz; DA SILVA, Roberto. Metodologia 

científica. São Paulo: Prentice-Hall, 6ed, 2002. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. Neto, João 

Mattar. Metodologia Científica na Era da Informática. 3. ed. Saraiva, 10/2008. 

Bibliografia Complementar: 
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BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica: um guia para iniciação científica. São Paulo: 

Makron Books, 2 ed., 2006. 

CERVO, A. L. Metodologia científica. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

LAKATOS, Eva Maria, Marconi, Marina Andrade. Metodologia científica. 6. ed. Atlas, 

09/2011 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa 

em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed; Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

VICKERY, A. et al. Aprendizagem ativa nos anos iniciais do ensino fundamental. Porto 

Alegre: Penso, 2016. 268 p. ISBN 9788584290680. 

 

Disciplina: Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento II 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa:  

Atividades a serem desenvolvidas em áreas específicas de interesse dos alunos, por 

meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria. As Atividades Teórico-

Práticas de Aprofundamento obedecem a regulamento específico aprovado pelo 

Colegiado de curso e transcrito no item 02 – Atividades Complementares, desse 

arquivo, com a denominação – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES TEÓRICO-

PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

PEDAGOGIA, DA FAEMA. 

  

Bibliografia Básica: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 

Bibliografia Complementar: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 

Disciplina: Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem 

Carga-horária: 60 h 
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Ementa:  

Fundamentos teóricos básicos de desenvolvimento. Evolução histórica do estudo 

sobre o desenvolvimento. Desenvolvimento cognitivo, emocional e social na primeira 

infância. Implicações das teorias sobre o desenvolvimento para a prática pedagógica. 

  

Bibliografia Básica: 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao 

estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CASTORINA, José A., CARRETERO, Mario. Desenvolvimento Cognitivo e Educação: 

O Início do Conhecimento - Volume 1. Penso, 01/2014. [Minha Biblioteca]. 

FRANCISCO FILHO, G. A psicologia no contexto educacional. 2. ed. Campinas: 

Átomo, 2005.  VARIOS AUTORES, Psicologia da educação. São Paulo: Paco, 2013. 

 

Bibliografia Complementar:  

CARRARA, Kester (Org.). Introdução à Psicologia da Educação: seis abordagens. 

São Paulo: Avercamp, 2004. 

CASTORINA, José A. Desenvolvimento Cognitivo e Educação: Processos do 

conhecimento e conteúdo específicos - Volume 2. Penso, 01/2014. [Minha Biblioteca]. 

RACY, P. M. P. B. Psicologia da educação: origem, contribuições, princípios e 

desdobramentos. Curitiba: InterSaberes, 2012. [Minha Biblioteca]. 

WITTER, Geraldina Porto (Org.) Psicologia e educação: professor, ensino e 

aprendizagem. Campinas: Alínea, 2004. 

 

Disciplina: Sociologia da Educação 

Carga-horária: 40 h 

 

Ementa:  

A educação como processo e estrutura social. Tendências teóricas da sociologia da 

educação e sua influência na educação brasileira. 

  

Bibliografia Básica: 
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DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 

desigualdade social. Atlas, 11/2002. 

KRUPPA, Sonia M. Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

MEKSENAS, Paulo.  Sociologia da Educação: introdução ao estudo da escola no 

processo de transformação social. ed. 12. São Paulo: Loyola, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 

desigualdade social. Atlas, 11/2002. 

MARQUES, Silvia. Série Educação - Sociologia da Educação. LTC, 02/2012. SOUZA, 

J. V. A. de. Introdução a sociologia da educação. 2. ed. São Paulo: Autêntica 2009. 

 

Disciplina: Seminário Interdisciplinar II 

Carga-horária: 40 h 

 

Ementa:  

Respeitada a diversidade nacional e autonomia pedagógica institucional o seminário 

interdisciplinar, tem como propositura atividades definidas semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia, em função de temáticas relacionadas a educação 

de crianças, jovens e adultos considerando o perfil do curso e dos acadêmicos, 

devendo possibilitar, dentre outros estudos: a) investigações sobre processos 

educativos, organizacionais e de gestão na área educacional; b) avaliação, criação e 

uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira; c) pesquisa e 

estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da educação, didáticas e 

práticas de ensino, teorias da educação, legislação educacional, políticas de 

financiamento, avaliação e currículo. d) Aplicação ao campo da educação de 

contribuições e conhecimentos, como o pedagógico, o filosófico, o histórico, o 

antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o 

político, o econômico, o cultural; entre outras. 

 

Bibliografia Básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 
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Bibliografia Complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Disciplina: Direitos Humanos, Sociedade e Relações Étnico-Raciais 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa:  

Conceito, fundamentos, evolução e significado contemporâneo dos direitos e 

garantias fundamentais. Visão panorâmica dos direitos e garantias fundamentais: 

direitos e deveres individuais e coletivos. Os direitos fundamentais como aquisição 

evolutiva da humanidade. Aplicação e respeito aos direitos e garantias fundamentais 

como pressuposto de existência e gozo de um Estado Democrático de Direito. Direitos 

humanos e cidadania no Brasil. Acesso a esfera pública. Cidadania e desigualdade 

social. Vetores contemporâneos para a discussão.  Formação das identidades 

brasileiras: alguns elementos históricos. Estudo das relações sociais étnico-raciais. 

História da África e do Brasil, diferenças e semelhanças em suas constituições. 

Cultura afro-brasileira. A educação indígena no Brasil em sua historicidade e 

perspectivas teórico-metodológicas. Reflexão sobre as políticas públicas na educação 

brasileira voltadas para as relações étnico-raciais. Ações educativas de combate ao 

preconceito, estereótipo, racismo e etnia. Ensino e aprendizagem na perspectiva 

interculturalidade. Pluralidade étnica da Região de inserção da Faculdade: contexto 

socioeducacional e especificidades. A promoção da igualdade racial e social, 

fortalecendo a cidadania e a equidade de direitos. Interações Brasil-África na 

atualidade. Multiculturalismo. 

 

Bibliografia Básica: 

BAZÍLIO, L. Infância, educação e direitos humanos. São Paulo: Cortes, 2011.  

BITTAR, Carla Bianca. Educação e direitos humanos no Brasil. 1ª ed. Saraiva, 

02/2014.  

BRASILEIRO, Jeremias. Cultura Afro-brasileira na Escola: o Congado em sala de 

aula.  São Paulo: Ícone, 2010. 

COSTA, Luciano Gonçalves. História e cultura afro-brasileira. Maringá: EDUEM, 2011. 
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Bibliografia Complementar: 

 

RAYO, J. Educação em direitos humanos: rumo a uma perspectiva global. 2. ed. Porto 

Alegre: Penso, 2003. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos 

Humanos - http://www.dhnet.org.br/.   

COSTA, Luciano Gionsalves (Org.). História e cultura afro-brasileira: subsídios para a 

prática da educação sobre relações étnico-raciais. Maringá: Eduem, 2010. 

Conselho Regional de Psicologia do Paraná.  Psicologia e Relações Étnico-Raciais: 

Diálogos Sobre o sofrimento psíquico causado pelo racismo. Curitiba: CRP-PR, 2016. 

 

Disciplina: Atividades Extensionistas Interdisciplinar - Projeto Integrador 

Carga-horária: 80 h 

 

Ementa:  

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 

 

Bibliografia Básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Bibliografia Complementar: 
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Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Disciplina: Atividades Complementares 1 

Carga-horária: 00 h 

 

Ementa:  

Disciplina de caráter eminentemente prático, deve ser desenvolvida ao longo do curso, 

a partir do 1º semestre. Seu desenvolvimento se prende ao Regulamento das 

Atividades Complementares dos cursos de graduação da FAEMA, constante do item 

02 – Atividades complementares, deste documento. 

 

Bibliografia Básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Bibliografia Complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

3º SEMESTRE 

 

Disciplina: Didática Geral 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa:  

Ensino, Aprendizagem e Didática. Principais modelos de ensino e suas implicações 

didáticas. A educação e a didática no contexto das relações entre a educação e 

sociedade. Planejamento de ensino: conceitos e tipos de planos. 

  

Bibliografia básica: 

CANDAU, V. M. (org.) A didática em questão. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011. (Coleção Leitura). 

HAIUDT, R. C. C. Curso de didática geral. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2006. 
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Bibliografia complementar: 

FREIRE, P.; SCHOR, Ira. Medo e ousadia o cotidiano do professor. Tradutor: Adriana 

Lopez. 13 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. (Coleção Educação e Comunicação). 

GHIRALDELLI Jr., P. As Lições de Paulo Freire: filosofia, educação e política. São 

Paulo: Manole, 2012. 

LIBÃNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítica-social dos 

conteúdos. 21.ed. São Paulo: Cortez, 2006.  

OLIVEIRA, João Batista Araujoe. Repensando a Educação Brasileira: O que Fazer 

para Transformar nossas Escolas. Atlas, 11/2014. 

 

Disciplina: Estatística 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa:  

Estatística Descritiva: conceitos básicos, representações tabulares e gráficas. 

Medidas de posição, dispersão assimetria e curtose. Probabilidade. Distribuições e 

probabilidades. Regressão e correlação em modelos lineares. 

  

Bibliografia Básica: 

BUSSAB, Wilton de Oliveira; BOLFARINE, Heleno. Elementos de amostragem. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2006. 

SPIEGEL, MURRAY. Probabilidade e Estatística. São Paulo: Bookman Companhia 

Ed, 2012. 

WALPOLE, Ronald E.; MYERS, Raymond H. Probabilidade e estatística para 

engenharia e ciências. São Paulo :Prentice Hall Brasil, 2009. 

LEVINE, M., D. (02/2012). Estatística - Teoria e Aplicações usando MS Excel em 

Português, 6ª edição. [Minha Biblioteca]. locale not found: undefined 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2991-7/  

 

Bibliografia Complementar: 

Novaes, Valério, D., Coutinho, C.D.Q.E.S. (04/2013). Estatística para educação 

profissional e tecnológica, 2ª edição. [Minha Biblioteca]. locale not found: undefined 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478194/ 
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MORETTIN, Alberto, P. (06/2009). Estatística básica, 8ª edição, 8th edição. [Minha 

Biblioteca]. locale not found: undefined 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502208001/ 

ARANGO, Gustavo, H. (07/2009). Bioestatística - Teórica e Computacional, 3ª edição. 

[Minha Biblioteca]. locale not found: undefined 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-1943-8/  

 

Disciplina: Psicologia da Educação 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa:  

Apresentação da Psicologia e sua contribuição científica, salientando os aspectos 

inerentes às relações humanas e o processo de aprendizagem, com o estudo das 

principais teorias psicológicas, enfatizando a escuta terapêutica e os processos 

envolvidos na determinação dos comportamentos dos organismos, em uma 

perspectiva dinâmica, contextual e histórica. 

  

Bibliografia básica: 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao 

estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. FRANCISCO FILHO, G. A 

psicologia no contexto educacional. 2. ed. Campinas: Átomo, 2005. 124 p. ISBN 

8587585312. SALVADOR, César Coll, MARCHESI, Álvaro, PALACIOS, Jesús, 

Colaboradores. Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da Educação 

Escolar - Volume 2, 2nd Edition. Penso, 01/2015. SANTROCK, J. W. Psicologia 

educacional. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 

  

Bibliografia complementar: 

CARRARA, Kester (Org.). Introdução à Psicologia da Educação: seis abordagens. 

São Paulo: Avercamp, 2004. 

GAMEZ, Luciano. Série Educação - Psicologia da Educação. LTC, 01/2013. 

RACY, P. M. P. B. Psicologia da educação: origem, contribuições, princípios e 

desdobramentos. Curitiba: InterSaberes, 2012. 



FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Instituto Superior de Educação – ISE/FAEMA 

Portaria MEC de Recredenciamento Nº 1.199, de 18/06/2019 
DOU Nº 118, Seção 01, p. 26 de 21/06/2019. 

 

106 
 

WITTER, Geraldina Porto. Psicologia e educação: professor, ensino e aprendizagem. 

São Paulo: Alínea, 2004. 

  

Disciplina: Educação Inclusiva e Diversidade Social 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa:  

Pressupostos teóricos e metodológicos da Escola Inclusiva. Análise histórica da 

Educação Especial e das tendências atuais. Os sujeitos do processo educacional 

especial. Perspectivas da Educação Inclusiva no sistema escolar: currículo, avaliação 

e didática. 

 

Bibliografia básica: 

MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Penso, 2003. 

PACHECO, J.; EGGERTSDÓTTIR, R.; MARINÓSSON, G. L.  Caminhos para a 

inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 

2007. 

PERRENOUD, P. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

SMITH, Deborah D. Introdução à Educação Especial. ArtMed, 01/2008. 

 

Bibliografia complementar: 

BAPTISTA, Claudio Roberto, BOSA, Cleonice. Autismo e Educação: Reflexões e 

propostas de intervenção. ArtMed, 01/2002. 

PERRENOUD, P. Os ciclos de aprendizagem: um caminho para combater o fracasso 

escolar. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

QUADROS, Ronice de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. ArtMed, 

04/2011. 

STAINBACK, S.; STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

 

Disciplina: Teorias da Educação 

Carga-horária: 60 h 
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Ementa: 

Pressupostos teóricos e metodológicos da Escola Inclusiva. Análise histórica da 

Educação Especial e das tendências atuais. Os sujeitos do processo educacional 

especial. Perspectivas da Educação Inclusiva no sistema escolar: currículo, avaliação 

e didática. 

 

Bibliografia básica: 

MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Penso, 2003. 

PACHECO, J.; EGGERTSDÓTTIR, R.; MARINÓSSON, G. L.  Caminhos para a 

inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 

2007. 

PERRENOUD, P. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. Porto Alegre: 

Artmed, 2000. 

SMITH, Deborah D. Introdução à Educação Especial. ArtMed, 01/2008. 

 

Bibliografia complementar: 

BAPTISTA, Claudio Roberto, BOSA, Cleonice. Autismo e Educação: Reflexões e 

propostas de intervenção. ArtMed, 01/2002. 

PERRENOUD, P. Os ciclos de aprendizagem: um caminho para combater o fracasso 

escolar. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

QUADROS, Ronice de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. ArtMed, 

04/2011. 

STAINBACK, S.; STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

 

Disciplina: Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento III 

Carga-horária: 60 h 

 

Ementa:  

Atividades a serem desenvolvidas em áreas específicas de interesse dos alunos, por 

meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria. As Atividades Teórico-

Práticas de Aprofundamento obedecem a regulamento específico aprovado pelo 
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Colegiado de curso e transcrito no item 02 – Atividades Complementares, desse 

arquivo, com a denominação – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES TEÓRICO-

PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

PEDAGOGIA, DA FAEMA. 

  

Bibliografia básica: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 

Bibliografia complementar: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 

Disciplina: Seminário Interdisciplinar III  

Carga-horária: 40 h 

 

Ementa:  

Respeitada a diversidade nacional e autonomia pedagógica institucional o seminário 

interdisciplinar, tem como propositura atividades definidas semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia, em função de temáticas relacionadas a educação 

de crianças, jovens e adultos considerando o perfil do curso e dos acadêmicos, 

devendo possibilitar, dentre outros estudos: a) investigações sobre processos 

educativos, organizacionais e de gestão na área educacional; b) avaliação, criação e 

uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira; c) pesquisa e 

estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da educação, didáticas e 

práticas de ensino, teorias da educação, legislação educacional, políticas de 

financiamento, avaliação e currículo. d) Aplicação ao campo da educação de 

contribuições e conhecimentos, como o pedagógico, o filosófico, o histórico, o 

antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o 

político, o econômico, o cultural; entre outras. 

  

Bibliografia básica: 
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Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 

Bibliografia complementar: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

 

Disciplina: Atividades Extensionistas Interdisciplinar - Projeto Integrador 

Carga-horária: 00 h 

 

Ementa: 

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 

 

Bibliografia básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso 

 

Bibliografia complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso 

 

Disciplina: Atividades Complementares 1 

Carga-horária: 00 h 
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Ementa:  

Disciplina de caráter eminentemente prático, deve ser desenvolvida ao longo do curso, 

a partir do 1º semestre. Seu desenvolvimento se prende ao Regulamento das 

Atividades Complementares dos cursos de graduação da FAEMA, constante do item 

02 – Atividades complementares, deste documento. 

 

Bibliografia básica: 

Todas as indicações bibliográficas do curso. 

 

Bibliografia complementar: 

Todas as indicações bibliográficas do curso. 

 

  

4º SEMESTRE 

 

Disciplina: Alfabetização e Letramento - Concepções e Práticas 

Carga-horária: 80 h 

Ementa: 

Alfabetização e letramento: perspectiva histórica, concepções, ideário e políticas 

educacionais - O processo de aquisição da leitura e escrita pela criança. Letramento 

e alfabetização. Métodos de alfabetização. Análise de cartilhas. Análise de textos 

espontâneos produzidos pela criança. Levantamento e análise de experiências 

alternativas. 

  

Bibliografia Básica: 

BASSEDAS, E.; HUGUET, T.; SOLÉ, I. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto 

Alegre: Artmed, 1999. CURTO, L.; MORILLO, M. M.; TEIXIDÓ, M. M. Escrever e ler: 

como as crianças aprendem e como o professor pode ensiná-las a escrever e a ler. 

Porto Alegre: Artmed Editora, 2000. DURANTE, M. Alfabetização de adultos: leitura e 

produção de textos. Porto Alegre: Artmed, 1998. LEITE, Sérgio Antônio da Silva, 

COLELLO, Silvia Gasparian. Alfabetização e letramento. São Paulo: Summus, 2010. 
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Bibliografia Complementar:  

DURANTE, Marta. Alfabetização de adultos: Leitura e produção de textos. ArtMed, 

04/2011. MALUF, Maria Regina, CARDOSO-MARTINS, Cláudia. Alfabetização no 

Século XXI: Como se Aprende a Ler e a Escrever. Penso, 08/2013. SAVAGE, J. F. 

Aprender a ler e a escrever a partir da fônica: um programa abrangente de ensino. 4. 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. ZORZI, J. L. Aprender a escrever: a apropriação do 

sistema ortográfico. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

     

Disciplina: Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento IV 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Atividades a serem desenvolvidas em áreas específicas de interesse dos alunos, por 

meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria. As Atividades Teórico-

Práticas de Aprofundamento obedecem a regulamento específico aprovado pelo 

Colegiado de curso e transcrito no item 02 – Atividades Complementares, desse 

arquivo, com a denominação – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES TEÓRICO-

PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

PEDAGOGIA, DA FAEMA. 

  

Bibliografia básica: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

  

Bibliografia complementar: 

Será selecionada conforme temas escolhidos e aprovados semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia. 

   

Disciplina: Fundamentos e Metodologia do Ensino de Jovens e Adultos 

Carga-horária: 60 h 

Ementa:  

Concepções teórico-metodológicas da Educação de jovens e adultos (EJA). Trajetória 

histórica da EJA. Legislação educacional da EJA. Educação popular e educação de 



FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Instituto Superior de Educação – ISE/FAEMA 

Portaria MEC de Recredenciamento Nº 1.199, de 18/06/2019 
DOU Nº 118, Seção 01, p. 26 de 21/06/2019. 

 

112 
 

adultos. Educação de jovens e adultos e o Trabalho no mundo contemporâneo. 

Práticas de Ensino na EJA. 

  

Bibliografia básica: 

DURANTE, Marta. Alfabetização de adultos: Leitura e produção de textos. ArtMed, 

04/2011. FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

ROCHA, Raquel da Silva. Práticas de alfabetização na educação de jovens e adultos. 

São Paulo: Cortez, 2013. SOUZA, M. A. Educação de Jovens e Adultos. Curitiba: 

Ibpex, 2. ed. 2011. 

 

Bibliografia complementar: 

FERREYRA, E. N.  A linguagem oral na educação de adultos. Porto Alegre: Artmed, 

1998. IMBERNON, F. (Org.).  A educação no século XXI: os desafios do futuro 

imediato. Porto Alegre: Artmed, 2000. MOLL, J. et al. Educação profissional e 

tecnológica no brasil contemporâneo: desafios, tensões e possibilidades. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. PERRENOUD, P.  Dez novas competências para ensinar. Porto 

Alegre: Artmed, 2000. SOUZA, M. A. Educação de Jovens e Adultos. Curitiba: Ibpex, 

2. ed. 2011. 

 

Disciplina: Planejamento Educacional 

Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

Processo de planejamento geral e educacional: aspectos históricos, políticos, técnicos 

e administrativos. Funções do planejamento educacional. Diagnósticos, planos, 

programas e projetos em implementação no setor educacional. O planejamento ao 

nível da escola: o projeto político-pedagógico. Métodos de planejamento: 

planejamento estratégico tradicional. Avaliação e qualidade da Educação. 

  

Bibliografia básica: 

GONZALEZ-MENA, Janet. Fundamentos da educação infantil: ensinando crianças em 

uma sociedade diversificada [recurso eletrônico] / Janet Gonzalez-Mena; tradução: 

Marcelo de Abreu Almeida; revisão técnica: Maria da Graça Souza Horn. – 6. ed.– 

Porto Alegre: AMGH, 2015. MOURA, D. G.; BARBOSA, E. F. Trabalhando com 
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projetos: planejamento e gestão de projetos educacionais. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 

2010. VASCONCELLOS, C. dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto 

político pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2010. 

 

Bibliografia complementar: 

BARBOSA, Maria Silveira, HORN, Maria da Souza. Projetos pedagógicos na 

educação infantil. ArtMed, 04/2011. BARBOSA, Maria Silveira. Por Amor e por Força: 

Rotinas na Educação Infantil. ArtMed, 04/2011. SANTOS, Edméa. Série Educação - 

Currículos - Teorias e Práticas. LTC, 07/2012. 

 

Disciplina: Fundamentos e Prática da Educação Infantil 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Concepção de criança, desenvolvimento e aprendizagem: correntes teóricas e 

filosóficas. Trajetória histórica da creche e da pré-escola no Brasil. Função da 

Educação Infantil. Política pública para a Educação Infantil. Organização do trabalho 

na creche e pré-escola. Referenciais curriculares para a educação de crianças 

pequenas no Brasil e no mundo. Formação do educador infantil. 

 

Bibliografia básica: 

BASSEDAS, E.; HUGUET, T.; SOLÉ, I. Aprender e ensinar na educação infantil. Porto 

Alegre: Artmed, 1999. CALL, N.; FEATHERSTONE, S. Cérebro e educação infantil: 

como aplicar os conhecimentos da ciência cognitiva no ensino de crianças de até 5 

anos. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2012. CRAIDY, C.; KAERCHER, G. E. (Org.). 

Educação infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. GOLDSCHMIED, E.; 

JACKSON, S. Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. 2. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

 

Bibliografia complementar: 

EDWARDS, C.; GANDINI, L.; FORMAN, G. (Org.). As cem linguagens da criança: a 

abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância. Porto Alegre: Penso, 

2016. GONZALEZ-MENA, Janet. Fundamentos da educação infantil: Ensinando 

crianças em uma sociedade diversificada, 6th edição. AMGH, 01/2015.NABOHLZ, 
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Thais Verdi Pires. Nutrição esportiva. São Paulo: Sarvier, 2006. ZABALZA, Miguel A. 

Qualidade em Educação Infantil. ArtMed, 08/2011. 

 

Disciplina: Atividades Extensionistas Interdisciplinar - Projeto Integrador 

Carga-horária: 80 h 

Ementa:  

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos comprometidos socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 

 

Bibliografia básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso 

Bibliografia complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso 

 

Disciplina: Seminário Interdisciplinar IV 

Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

Respeitada a diversidade nacional e autonomia pedagógica institucional o seminário 

interdisciplinar, tem como propositura atividades definidas semestralmente pelo 

Colegiado do Curso de Pedagogia, em função de temáticas relacionadas a educação 

de crianças, jovens e adultos considerando o perfil do curso e dos acadêmicos, 

devendo possibilitar, dentre outros estudos: a) investigações sobre processos 
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educativos, organizacionais e de gestão na área educacional; b) avaliação, criação e 

uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de aprendizagem que 

contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira; c) pesquisa e 

estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da educação, didáticas e 

práticas de ensino, teorias da educação, legislação educacional, políticas de 

financiamento, avaliação e currículo. d) Aplicação ao campo da educação de 

contribuições e conhecimentos, como o pedagógico, o filosófico, o histórico, o 

antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o 

político, o econômico, o cultural; entre outras. 

 

Bibliografia básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso 

Bibliografia complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso 

 

 

Disciplina: Atividades Complementares 1 

Carga-horária: 00 h 

Ementa: 

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 
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Bibliografia básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso 

Bibliografia complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso 

 

5º SEMESTRE 

 

Disciplina: Filosofia da Educação e Ética Profissional 

Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

O sentido e a tarefa da Filosofia e da ética na educação, seus valores e concepções 

ideológicas no sistema educacional brasileiro em seu contexto histórico-social. 

  

Bibliografia básica: 

GIMENO SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 1998. MOREIRA, A.F. e SILVA, T.T. (Orgs.) Currículo, cultura e 

sociedade. São Paulo: Cortez, 2011. SANTOS, Edméa. Série Educação - Currículos 

- Teorias e Práticas. LTC, 07/2012. [Minha Biblioteca]. 

  

Bibliografia complementar: 

ALVAREZ, M. N. et al. Valores e temas transversais no currículo. Porto Alegre: Penso, 

2004.  v. 5. APPLE, M. W. Ideologia e currículo. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

GIMENO SACRISTÁN, J. G. (Org.). Saberes e incertezas sobre o currículo. Porto 

Alegre: Penso, 2013. 

 

Disciplina: Teoria do Currículo 

Carga-horária: 60 h 

Ementa:  

Teorias do currículo: conceitos, perspectiva de análise e paradigmas. Currículo, 

cultura, ensino e sociedade. Currículo escolar: a dimensão epistemológica, histórica, 

pedagógica, política e cultural. Debate contemporâneo no campo do currículo. O 

currículo como representação da organização pedagógica da escola. Currículo e 
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produção do conhecimento no cotidiano escolar. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Construção de currículos. 

  

Bibliografia básica: 

GIMENO SACRISTÁN, J. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 1998. MOREIRA, A.F. e SILVA, T.T. (Orgs.) Currículo, cultura e 

sociedade. São Paulo: Cortez, 2011. SANTOS, Edméa. Série Educação - Currículos 

- Teorias e Práticas. LTC, 07/2012. [Minha Biblioteca]. 

 

Bibliografia complementar: 

ALVAREZ, M. N. et al. Valores e temas transversais no currículo. Porto Alegre: Penso, 

2004.  v. 5. APPLE, M. W. Ideologia e currículo. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

GIMENO SACRISTÁN, J. G. (Org.). Saberes e incertezas sobre o currículo. Porto 

Alegre: Penso, 2013. 

 

Disciplina: Responsabilidade Social, Acessibilidade, Educação Ambiental e 

Recursos Naturais 

Carga-horária: 60 h 

Ementa:  

A modernidade e a questão ambiental. Ciência pós–normal e as transformações do 

conhecimento. Meio ambiente e desenvolvimento – abordagens e modelos de análise. 

As múltiplas dimensões do desenvolvimento sustentável e a institucionalização de um 

conceito. O problema ecológico como um problema global – sociologia global e 

mudança ambiental global. A Sociedade e o meio ambiente: temas, emergência e 

institucionalização. A construção social dos problemas ambientais. A teoria da 

modernização ecológica – reflexão histórica e debates críticos. Meio ambiente e a 

teoria da Modernização Reflexiva. Meio ambiente e Sociedade de risco – risco, meio 

ambiente e modernidade. Contrapondo abordagens – Modernização Ecológica X 

Sociedade de risco. Ambientalismo e Sociedade – atores sociais, educação e 

cidadania. 

  

Bibliografia Básica: 
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FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2011. ROSA, André Henrique, FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, Viviane 

organizadores. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bookman, 01/2012. 

RUSCHEINSKY, A. (Org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. Porto 

Alegre: Penso, 2012. SATO, M.; CARVALHO, I. Educação ambiental: pesquisa e 

desafios. Porto Alegre: Penso, 2005. 

  

Bibliografia Complementar:  

JABBOUR, Ana Beatriz Lopes Sousa, Jabbour, CharbelChiappetta. Gestão ambiental 

nas organizações: fundamentos e tendências. Atlas, 03/2013. JR., PHILIPPI, Arlindo, 

PELICIONI, Maria Cecília (eds.). Educação Ambiental e Sustentabilidade, 2nd edição. 

Manole, 01/2014. ROSA, André Henrique, FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, 

Viviane organizadores. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bookman, 01/2012. SATO, 

Michèle, CARVALHO, Isabel. Educação Ambiental: Pesquisa e Desafios. ArtMed, 

04/2011. 

 

Disciplina: Políticas Públicas, Educação e Movimentos Sociais 

Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

A política educacional no contexto das políticas públicas. Perspectivas e tendências 

das políticas educacionais expressas nas reformas, projetos educacionais e na 

legislação do ensino. A organização e luta de classes e os movimentos sociais no 

Brasil. As principais abordagens e perspectivas analíticas sobre movimentos sociais. 

Lutas sociais por educação na sociedade contemporânea. 

  

Bibliografia básica: 

LIMA, Carolina Costa Nunes. Política educacional. [recurso eletrônico]. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. LIMA, Carolina Costa Nunes et al. Políticas Públicas e educação. 

[recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2018. SANTOS, Ana Paula Fliegner et al. 

Movimentos sociais e mobilização social. [recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 

2018. GOHN, Maria da Glória. Movimentos Sociais e Educação. 6. ed. São Paulo: 

Cortez, 2005. 
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Bibliografia complementar: 

LEROY, Jean Pierre. Territórios do futuro: educação, meio ambiente e ação coletiva. 

Rio de Janeiro: Lamparina, 2010. REIS, Jorge Renato dos (Org.). Direitos Sociais e 

Políticas Públicas : desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC, 

2011. MENESES, João Gualberto de Carvalho et al. Estrutura e Funcionamento da 

Educação Básica: leituras. 2. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Leanirg, 2004. 

   

Disciplina: Psicomotricidade, Educação Física e Movimento 

Carga-horária: 40 h 

 

Ementa: 

A cultura corporal como elemento de construção da formação humana. O corpo 

humano como suporte de signos sociais. As condições concretas da corporalidade e 

sua influência na vida das crianças na escola. As concepções de corpo que 

influenciaram o pensamento educacional brasileiro. 

  

Bibliografia Básica:  

DE ROSE JR, D. et al.  Esporte e atividade física na infância e na adolescência: uma 

abordagem multidisciplinar. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. FONSECA, V. 

Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2007. GRABER, 

K. C.; WOODS, A. M.  Educação física e atividades para o ensino fundamental. Porto 

Alegre: AMGH, 2014. RUFINO, L. G. B.; DARIDO, S. C. O ensino das lutas na escola: 

possibilidades para a educação física. Porto Alegre: Penso, 2015. 

 

Bibliografia Complementar:  

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o 

desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2013. GODALL, T.; HOSPITAL, A. 150 propostas de atividades motoras para 

a educação infantil de 0 a 3 anos. Porto Alegre: Penso, 2004. SERRABANA MAS, M.; 

ANDUEZA AZCONA, J. A.; SANCHO OLIVERA, R. 1.001 exercícios e jogos de 

aquecimento. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

Disciplina: Avaliação Educacional 
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Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Pressupostos teórico-metodológicos da avaliação. Avaliação de Políticas de 

Educação, Programas, Projetos e currículos. Avaliação do processo ensino - 

aprendizagem. Instrumentos e Técnicas de avaliação institucional. 

 

Bibliografia Básica: 

ALVAREZ MENDEZ, J.M. Avaliar para conhecer, examinar para excluir. Porto Alegre: 

Penso, 2002. BENDER, W. Aprendizagem baseada em projetos. Porto Alegre: Penso, 

2014. RUSSELL, M. K.; AIRASIAN, P. W. Avaliação em sala de aula: conceitos e 

aplicações. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. SANMARTÍ, N.; LIMA, C. H. L. Avaliar 

para aprender. Porto Alegre: Penso, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

CONDEMARÍN, M.; MEDINA, A. Avaliação autêntica: um meio para melhorar as 

competências em linguagem e comunicação. Porto Alegre: Artmed, 2005. DOLZ, J. et 

al. O enigma da competência em educação. Porto Alegre: Artmed, 2004. GARDNER, 

H. et al. Avaliação em educação infantil: a teoria das inteligências múltiplas na 

educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2001. PERRENOUD, P. Avaliação: da 

excelência à regulação das aprendizagens entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 

1999. 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado I - Educação Infantil 

 

Etapa da Educação 

Básica 

Carga 

Horária 
Tipos de Atividades Privilegiadas 

Educação Infantil 

100h 
I.  Observação e Elaboração de Projeto 

de Estágio de Docência. 

  

II.  Execução, avaliação e relato do 

Projeto de Estágio de Docência. 

  

Ementa: 
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Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 

 

Bibliografia básica: 

KRAMER, S. (Org.).  Profissionais da educação infantil: gestão e formação. São 

Paulo: Ática, 2008. OLIVEIRA, Z. M. R. Educação infantil: fundamentos e métodos. 7. 

ed. São Paulo: Cortez, 2011. PORTELA, Keyla Christina Almeida; SCHUMACHER, 

Alexandre José. Estágio supervisionado: teoria e prática. São Paulo: Alexandre 

Schumacher, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

DUPRAT, M. C. (Org.). Ludicidade na Educação Infantil. São Paulo: Pearson, 2014.  

SILVA, M. B. C. Contar histórias: uma arte sem idade. 10. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

SOUZA, G. Educar na infância: perspectivas histórico-sociais. São Paulo: Contexto, 

2010. 

 

Disciplina: Atividades Extensionistas Interdisciplinar - Projeto Integrador 

Carga-horária: 00 h 

Ementa: 

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 
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explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 

 

Bibliografia básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

Bibliografia complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Disciplina: Atividades Complementares 1 

Carga-horária: 00 h 

Ementa:  

Disciplina de caráter eminentemente prático, deve ser desenvolvida ao longo do curso, 

a partir do 1º semestre. Seu desenvolvimento se prende ao Regulamento das 

Atividades Complementares dos cursos de graduação da FAEMA, constante do item 

02 – Atividades complementares, deste documento. 

 

Bibliografia básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

Bibliografia complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

6º SEMESTRE 

 

Disciplina: Libras 

Carga-horária: 60 h 
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Ementa: 

Aspectos educacionais e sócio antropológicos da surdez e da cegueira, noções 

básicas da Língua de Sinais Brasileira – Libras e do sistema de leitura e escrita em 

Braile. 

 

Bibliografia básica: 

BARROS, M. E. ELiS: Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. Porto 

Alegre: Penso, 2015. CERQUEIRA, J. B. L. Braille: um benfeitor da humanidade.  

Revista Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 15, 2009. Edição especial. QUADROS, 

R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

QUADROS, R. M.; CRUZ, C. R. Língua de sinais: instrumentos de avaliação. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. 

  

Bibliografia complementar: 

FARREL, M. Deficiências sensoriais e incapacidades físicas: guia do professor. Porto 

Alegre: Artmed, 2008. LEMOS, E. R.; CERQUEIRA, J. B. O sistema Braille no Brasil. 

Revista Benjamin Constant, Rio de Janeiro, n. 2, p. 13-17, 1996. PACHECO, J.; 

EGGERTSDÓTTIR, R.; MARINÓSSON, G. L.  Caminhos para a inclusão: um guia 

para o aprimoramento da equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007. QUADROS, 

Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre Editor: 

Artmed Nº Edição: Ano: 2004. 

  

Disciplina: Recreação, Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental 

Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

Concepções de recreação e ludicidade. Teorias de jogo: Recreação, Ludicidade e 

Educação, funções históricas das atividades de lazer na escola. Criatividade e 

recreação. O jogo no processo de socialização. Planejamento, preparação, execução, 

avaliação do esporte comunicativo. 

  

Bibliografia básica: 
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CARRETERO, M.; CASTORINA, J. A. Desenvolvimento cognitivo e educação: o início 

do conhecimento. Porto Alegre: Penso, 2013. Dias, Cleber, Isayama, Hélder Ferreira. 

Organização de Atividades de Lazer e Recreação. Érica, 06/2014. MACEDO, L.; 

PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. MOYLES, J. R. Só brincar?: o papel do brincar na educação 

infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

Bibliografia complementar: 

DUFLO, C. O. Jogo: de Pascal a Schiller. Porto Alegre: Artmed, 2004. GRABER, Kim 

C. Educação Física e Atividades para o Ensino Fundamental. AMGH, 01/2014. 

MACEDO, Lino de; PETTY, Ana Sícoli, PASSOS, Christe. Os Jogos e o Lúdico na 

Aprendizagem Escolar. ArtMed, 04/2011. [Minha Biblioteca]. SANTOS, S. M. P. et al. 

Brinquedoteca: sucata vira brinquedo. Porto Alegre: Artmed, 1995. SARAIVA, J. A. et 

al.  Palavras, brinquedos e brincadeiras: cultura oral na escola. Porto Alegre: Artmed, 

2011. 

 

Disciplina: Fundamentos e Práticas do Ensino de História e Geografia 

Carga-horária: 60 h 

Ementa:  

História e Educação: relações sociais no grupo de convívio (relação temporal e 

espacial). Histórias individuais como partes de histórias coletivas. Modo de vida de 

diferentes grupos, em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais. 

Rondônia: História, aspecto político, sociais, culturais e econômicos. Formas político-

institucionais e organizações da sociedade civil, acontecimento histórico (localização 

temporal). Conhecimento histórico como parte do conhecimento interdisciplinar. 

Patrimônio sociocultural, considerando critérios étnicos, respeito a diversidade social. 

O direito de cidadania dos indivíduos, democracia e luta contra as desigualdades. 

Organização das famílias, valores, tabus coletivos, papeis entre os gêneros. 

Necessidades básicas do ser humano. Organização urbana, rural, local e nacional. 

Deslocamento de populações (migrações {Brasil}). Povos nativos, africanos, 

(condições de vida no Brasil) etnia brasileira. 

  

Bibliografia Básica: 
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BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental.  Parâmetros curriculares nacionais: 

história, geografia. Brasilia, 1997. CARRETERO, M. Ensino da história e memória 

coletiva. Porto Alegre: Artmed, 2007. LÖBLER, Carlos Alberto, FRANCISCO, Maria 

Assunção Simões. Metodologia do ensino de geografia. Porto Alegre: SAGAH, 2016. 

SCHÃFFER, N. O. et al.  Um globo em suas mãos: práticas para a sala de aula. 3. ed. 

Porto Alegre: Penso, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

GOUCHER, C.; WALTON, L. História mundial: jornadas do passado ao presente. 

Porto Alegre: Penso, 2011. LOWE, N. História do mundo contemporâneo. 4. ed. Porto 

Alegre: Penso, 2011. REGO, N.; CASTROGIOVANNI, A. C.; KAERCHER, N. A.  

Geografia. Porto Alegre: Penso, 2011. 184 p. (Coleção Práticas Pedagógicas para o 

Ensino Médio, 2). 

 

Disciplina: Fundamentos e Práticas do Ensino de Arte 

Carga-horária: 40 h 

  

Ementa: 

Histórico do ensino da arte no Brasil. A importância da arte na educação como 

processo descrição. Valorização da expressão artística favorecendo a aproximação 

frente ao conhecimento das diferentes linguagens da arte. Estratégias metodológicas 

que ampliem a visibilidade dos diversos espaços de cultura e a importância da 

existência criatividade educacional. O fazer criativo na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

  

Bibliografia Básica:  

ESCOSTEGUY, Cléa Coitinho. Metodologia do ensino de artes. [recurso eletrônico]. 

Porto alegre: SAGAH, 2017. [Minha biblioteca]. SANTA’ANA, Cláudio. Arte e cultura. 

São Paulo: Érica, 2014. VÁRIOS AUTORES. Arte, educação e música [recurso 

eletrônico]. São Paulo, SP: Cengage, 2016. 

  

Bibliografia Complementar:  
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CLAVER, Ronald. A arte de escrever com arte. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

FREIRE, Cristina. Arte conceitual. [recurso eletrônico]. Rio de Janeiro: ZAHAR, 2006. 

SOARES, Esther Proença. A arte de escrever histórias. Barueri, SP: Manole, 2010. 

 

Disciplina: Fundamentos e Práticas do Ensino da Matemática 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Contextualização histórica do desenvolvimento do pensamento matemático. 

Parâmetros e Referenciais curriculares Nacionais. A construção dos conceitos 

matemáticos na Educação Infantil e Anos Iniciais. Tendências do ensino da 

matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais. Planejamento e desenvolvimento 

para o ensino da matemática. Análise de material didático. Operações Fundamentais 

nos Conjuntos dos Números Naturais e Racionais. O Sistema de Medidas e a 

Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Inter-relação com as demais 

áreas curriculares. 

 

Bibliografia Básica: 

PARRA, C.; SAIZ, I. (Org.). Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. 

Porto Alegre: Artmed, 1996. SMOLE, K. S.; MUNIZ, C. A. (Org.). A matemática em 

sala de aula: reflexões e propostas para os anos iniciais do ensino fundamental. Porto 

Alegre: Penso, 2013. SUTHERLAND, R. Ensino eficaz de matemática. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. VAN DE WALLE, J. A. Matemática no ensino fundamental: formação 

de professores e aplicação em sala de aula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRIZUELA, B. M. Desenvolvimento matemático na criança: explorando notações. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. LERNER, Z. D. A matemática na escola: aqui e agora. 

Porto Alegre: Artmed, 1995. SANCHEZ HUETE, J. C.; FERNÁNDEZ BRAVO, J. A. O 

ensino da matemática: fundamentos teóricos e bases psicopedagógicas. Porto Alegre: 

Artmed, 2005. SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (Org.). Ler, escrever e resolver problemas: 

habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

 Disciplina: Estágio Supervisionado II - Alfabetização 



FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Instituto Superior de Educação – ISE/FAEMA 

Portaria MEC de Recredenciamento Nº 1.199, de 18/06/2019 
DOU Nº 118, Seção 01, p. 26 de 21/06/2019. 

 

127 
 

Etapa da Educação 

Básica 

Carga 

Horária 
Tipos de Atividades Privilegiadas 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

  

100h 
I.   Observação e Elaboração de Projeto 

de Estágio de Docência. 

  

II.  Execução, avaliação e relato do 

Projeto de Estágio de Docência. 

Ementa: 

A organização do trabalho pedagógico nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As 

modalidades organizativas do cotidiano escolar: planejamento e etapas de execução. 

Conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais: o processo de ensino como 

intervenção produtiva no processo de aprendizagem. Atividades produtivas: a reflexão 

sobre as estratégias didáticas como um dos pilares constitutivos da prática 

pedagógica. Os projetos didáticos. O Estágio Supervisionado está em consonância 

com o REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO, DA FAEMA. 

 

Bibliografia Básica: 

BIANCHI, Roberto; ALVARENGA, Marina; BIACHI, Anna Cecília de Moraes. Manual 

de orientação de estágio supervisionado. São Paulo: Cengage 2009. CAGLIARI, L. C. 

Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bú. São Paulo: Scipione, 2008. FERREIRO, E.; 

TEBEROSKY, A. Reflexões sobre alfabetização. 25 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 

2003. 

  

Bibliografia Complementar: 

AZENHA, M. G. Construtivismo: de Piaget a Emília Ferreiro. 8. ed. São Paulo: Ática, 

2006. 112 p. (Série Princípios). CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. São 

Paulo: Scipione, 2009. DEL RE, A. (Org.). Aquisição da linguagem: uma abordagem 

psicolinguística. São Paulo: Contexto, 2009. PORTELA, Keyla Christina Almeida; 

SCHUMACHER, Alexandre José. Estágio supervisionado: teoria e prática. São Paulo: 

Alexandre Schumacher, 2007. 

 

Disciplina: Atividades Extensionistas Interdisciplinar - Projeto Integrador 
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Carga-horária: 00 h 

Ementa: 

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 

 

Bibliografia Básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

Bibliografia Complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Disciplina: Atividades Complementares 1 

Carga-horária: 00 h 

 Ementa: 

Disciplina de caráter eminentemente prático, deve ser desenvolvida ao longo do curso, 

a partir do 1º semestre. Seu desenvolvimento se prende ao Regulamento das 

Atividades Complementares dos cursos de graduação da FAEMA, constante do item 

02 – Atividades complementares, deste documento. 

Bibliografia Básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

Bibliografia Complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 
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7º SEMESTRE 

 

Disciplina: Fundamentos e Práticas da Gestão da Educação Básica 

Carga-horária: 60 h 

Ementa:  

A gestão escolar: modelos, práticas e instâncias de representação colegiada na 

escola. Autonomia das escolas. Educação, gestão democrática e participação 

popular. Organização e funcionamento dos Conselhos Escolares. Análise de 

experiências em gestão escolar: observação, socialização e problematização. 

  

Bibliografia Básica: 

ARTMED; PITAGORAS. A gestão da escola. Porto Alegre: Artmed, 2003. 256 p. 

(Coleção Escola em Ação, v. 4). BOSSA, N. A. Fracasso escolar: um olhar 

psicopedagógico. Porto Alegre: Artmed, 2001. BRIGHOUSE, T.; WOODS, D. Como 

fazer uma boa escola? Porto Alegre: Artmed, 2010. FORTUNATI, José. Gestão da 

Educação Pública: Caminhos e Desafios. ArtMed, 04/2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA, Maria Silveira, HORN, Maria da Souza. Projetos pedagógicos na 

educação infantil. ArtMed, 04/2011. CEPPI, Giulio, ZINI, Michele. Crianças, Espaços, 

Relações: Como Projetar Ambientes para a Educação Infantil. Penso, 01/2013. HOY, 

W. K.; MISKEL, C. G.; TARTER, C. J.  Administração educacional: teoria, pesquisa e 

prática. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. MONTEIRO, Eduardo, MOTTA, Artur, 

RAMAL, Andrea (org.). Série Educação - Gestão Escolar - Perspectivas, Desafios e 

Função Social. LTC, 09/2013. 

 

Disciplina: História do Pensamento Pedagógico 

Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

Momentos significativos do quadro geral da educação do Brasil, desde o início da 

história até os tempos atuais: os fatos, ideias e métodos, bem como as reformas 

ocorridas ao longo do tempo. Abrange ainda a reflexão sobre os fundamentos 

históricos, sociais e políticos no bojo dos quais gestou-se a educação. 
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Bibliografia básica: 

ARANHA, M. L. de. História da educação e da pedagogia geral e Brasil. São Paulo: 

Moderna, 2011. GADOTTI, M. Pensamento pedagógico brasileiro. 8.ed. São Paulo: 

Ática, 2009. GHIRALDELLI JR, Paulo. História da educação brasileira. 4.ed. São 

Paulo: Cortez, 2009. NETO, Shigunov, Alexandre. História da Educação Brasileira: Do 

Período Colonial ao Predomínio das Políticas Educacionais Neoliberais. Atlas, 

04/2015. 

  

Bibliografia complementar: 

ARANAHA, Maria Lucia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e 

Brasil. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2006. CAMBI, Franco. História da pedagogia. São 

Paulo: Fundação Editora da UNESP (FEU), 1999. GADOTTI, Moacir. História das 

ideias pedagógicas. 8.ed. São Paulo: Ática, 1999. MORAIS, Christianni Cardoso; 

PORTES, Ecio Antônio; ARRUDA, Maria Aparecida. História da educação: ensino e 

pesquisa. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 

   

Disciplina: Fundamentos e Práticas do Ensino da Língua Portuguesa 

Carga-horária: 60 h 

  

Ementa: 

Objetivos e Conteúdos Programáticos da Língua Portuguesa nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Fundamentos Linguísticos. Concepções de Língua e 

Linguagem. O vocabulário infantil. Pensamento e Linguagem. O desenvolvimento da 

leitura e da escrita. Contribuições teóricas da Linguística para o ensino de Língua 

Portuguesa. A questão do método. Planejamento e Materiais de Ensino. Análise de 

livros didáticos. Os PCNs de Língua Portuguesa para os anos iniciais do ensino 

fundamental. Inter-relação com as demais áreas curriculares. 

  

Bibliografia básica: 

AIUB, T. (Org.). Português: práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. 

184 p. E-book. MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa: Atividades de Leitura e 
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Produção de Textos. 3. ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2009. SOARES, M. 

Letramento, um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica 2012. 

 

Bibliografia complementar:  

GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. Técnica de redação - O que é preciso saber para 

bem escrever. São Paulo: Martins Editora, 2012. GARCIA, Othon M. Comunicação 

em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010. MARTINO, 

Agnaldo. Português esquematizado. 5 ed., São Paulo: Saraiva, 2016. 

  

Disciplina: Atividades Práticas de Ensino III 

Carga-horária: 100 h 

Articulação entre as bases teóricas do processo formativo e a realidade educacional. 

Ementa: 

  

Bibliografia Básica:  

RUSCHEINSKY, A. Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. Porto Alegre: 

Penso, 2012. 312 p.  

 

Bibliografia Complementar:  

CHARNER, K. Nosso planeta verde:100 ótimas propostas para trabalhar na educação 

infantil. Porto  

 

Disciplina: Estágio Supervisionado III - Séries Iniciais 

Etapa da Educação 

Básica 

Carga 

Horária Tipos de Atividades Privilegiadas 

Educação Básica 

(Infantil, Fundamental e 

Médio) e Espaços não-

escolares 

100h 
I.   Observação e Elaboração de Projeto de 

Estágio de Gestão Pedagógica. 

 

II.  Execução, avaliação e relato do 

Projeto de Estágio de Gestão Pedagógica. 

Ementa: 

A organização do trabalho pedagógico nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As 

modalidades organizativas do cotidiano escolar: planejamento e etapas de execução. 

Conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais: o processo de ensino como 
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intervenção produtiva no processo de aprendizagem. Atividades produtivas: a reflexão 

sobre as estratégias didáticas como um dos pilares constitutivos da prática 

pedagógica. Os projetos didáticos. O Estágio Supervisionado está em consonância 

com o REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO, DA FAEMA. 

 

Bibliografia Básica: 

BIANCHI, Roberto; ALVARENGA, Marina; BIACHI, Anna Cecília de Moraes. Manual 

de orientação de estágio supervisionado. São Paulo: Cengage 2009. CAGLIARI, L. C. 

Alfabetizando sem o bá-bé-bi-bó-bú. São Paulo: Scipione, 2008. FERREIRO, E.; 

TEBEROSKY, A. Reflexões sobre alfabetização. 25 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 

2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

AZENHA, M. G. Construtivismo: de Piaget a Emília Ferreiro. 8. ed. São Paulo: Ática, 

2006. 112 p. (Série Princípios). CAGLIARI, L. C. Alfabetização e linguística. São 

Paulo: Scipione, 2009. DEL RE, A. (Org.). Aquisição da linguagem: uma abordagem 

psicolinguística. São Paulo: Contexto, 2009. PORTELA, Keyla Christina Almeida; 

SCHUMACHER, Alexandre José. Estágio supervisionado: teoria e prática. São Paulo: 

Alexandre Schumacher, 2007. 

 

Disciplina: Atividades Extensionistas Interdisciplinar - Projeto Integrador 

Carga-horária: 80 h 

Ementa: 

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 
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indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 

 

Bibliografia Básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Bibliografia Complementar: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Disciplina: Atividades Complementares 1 

Carga-horária: 00 h 

Ementa: 

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 

 

Bibliografia Básica: 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

Bibliografia Complementar: 



FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Instituto Superior de Educação – ISE/FAEMA 

Portaria MEC de Recredenciamento Nº 1.199, de 18/06/2019 
DOU Nº 118, Seção 01, p. 26 de 21/06/2019. 

 

134 
 

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

8º SEMESTRE 

 

Disciplina: Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

A política educacional brasileira. Principais reformas educacionais do século XX. 

Organização e funcionamento da educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases – Lei 

nº 9.394/96. Plano Nacional de Educação. Educação Básica em Minas Gerais. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Compreensão de 

Decretos, Pareceres e Resoluções Federais, Estaduais e Municipais que 

regulamentam o funcionamento da Educação Básica. 

  

Bibliografia básica: 

ARTMED; PITAGORAS. A gestão da escola. Porto Alegre: Artmed, 2003. 256 p. 

(Coleção Escola em Ação, v. 4). MOLL, J. et al. Educação profissional e tecnológica 

no brasil contemporâneo: desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 

2010. MOLL, J. et al.  Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos 

e espaços educativos. Porto Alegre: Penso, 2012. MORAIS, J. Alfabetizar para a 

democracia. Porto Alegre: Penso, 2014. 

 

Bibliografia complementar: 

CARVALHO, J. S. Reflexões sobre educação, formação e esfera pública. Porto 

Alegre: Penso, 2013. COLOMBO, S. S. et al. Nos bastidores da educação brasileira: 

a gestão vista por dentro. Porto Alegre: Artmed, 2010. FORTUNATI, J. Gestão da 

educação pública: caminhos e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2006. MOLL, J. (Org.). 

Os tempos da vida nos tempos da escola: construindo possibilidades. 2. ed. Porto 

Alegre: Penso, 2013. 

 

Disciplina: Psicologia Organizacional e Relações Humanas no Trabalho 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 
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Introdução à gestão de pessoas. Teorias da motivação, trabalho em equipe; cultura e 

clima organizacional. 

  

Bibliografia Básica: 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao 

estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. CHIAVENATTO, A. Gestão 

de pessoas. São Paulo: Manole, 2014. FRANCISCO FILHO, G. A psicologia no 

contexto educacional. 2. ed. Campinas: Átomo, 2005. VÁRIOS AUTORES. Psicologia 

da educação – múltiplas abordagens. São Paulo: Paco, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARRARA, Kester (Org.). Introdução à Psicologia da Educação: seis abordagens. 

São Paulo: Avercamp, 2004. JOHANN, Silvio Luiz. Comportamento organizacional - 

Teoria e prática. Rio de Janeiro: Saraiva Editora, 2013. SALVADOR, César Coll, 

MARCHESI, Álvaro, PALACIOS, Jesús, Colaboradores. Desenvolvimento Psicológico 

e Educação: Psicologia da Educação Escolar - Volume 2, 2nd Edition. Penso, 

01/2015. 

 

Disciplina: Seminários Integração Curricular e Socialização das Práticas 

Pedagógicas 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Socialização de relatórios de práticas e produtos das atividades desenvolvidas nos 

laboratórios de práticas de ensino e brinquedoteca. Resultados das atividades de 

iniciação cientifica, extensão e Trabalho de Conclusão de curso. 

  

Bibliografia Básica:  

CANDAU, V. M. (org.) A didática em questão. 30. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos, para quê?. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

PERRENOUD, P. et al. (Org.). Formando professores profissionais: quais 

estratégias?, quais competências? 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.   

Bibliografia Complementar:  
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ANTUNES, C. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto Alegre: 

Artmed, 2011. BEILLEROT, J. A sociedade pedagógica. Porto: Rés, 1995. MORAN, 

José Manuel. Novas Tecnologias e Mediação Pedagogia. Campinas: Papirus, 2013. 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado IV - Gestão Educacional 

Etapa da Educação 

Básica 

Carga 

Horária 
Tipos de Atividades Privilegiadas 

Educação Básica (Infantil, 

Fundamental e Médio) e 

Espaços escolares 

100h 

I.   Observação e Elaboração de 

Projeto de Estágio de Gestão 

Pedagógica. 

  

II.  Execução, avaliação e relato do 

Projeto de Estágio de Gestão 

Pedagógica. 

Ementa: 

Importância da gestão escolar dentro dos princípios da democratização e participação. 

Atividades que promovem o acesso da comunidade às decisões da escola. 

Levantamento e caracterização da comunidade escolar. Observação direcionada ao 

trabalho pedagógico, entendido na articulação entre a docência e a gestão escolar e 

análise da sala de aula e sua articulação com os demais espaços da escola. Pesquisa 

para observação e análise, nas escolas de educação básica, visando 

Planejamento/execução/avaliação de atividades/projetos de gestão/ coordenação 

pedagógica. Registro. Análise. Relatório. O Estágio Supervisionado está em 

consonância com o REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO, DA FAEMA. 

 

Bibliografia Básica: 

BIANCHI, Roberto; ALVARENGA, Marina; BIACHI, Anna Cecília de Moraes. Manual 

de orientação de estágio supervisionado. São Paulo: Cengage 2009. LIBÂNEO, J. C.; 

PIMENTA, S. G. Formação dos profissionais da educação: visão crítica e perspectivas 

de mudança. Educação e Sociedade, Campinas, v. 20, n. 68, p. 239-277, 1999. 

PIMENTA, S. G. (Org.). Pedagogia e pedagogos: caminhos e perspectivas. São 

Paulo: Cortez, 2001. PORTELA, Keyla Christina Almeida; SCHUMACHER, Alexandre 
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José. Estágio supervisionado: teoria e prática. São Paulo: Alexandre Schumacher, 

2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

LÜCK, H. A evolução da gestão educacional a partir de mudança paradigmática. [199-

?]. Disponível em: <https://progestaoead.files.wordpress.com/2009/09/a-evolucao-da-

gestao-educacional-h-luck.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2016. MOURA, D. G.; 

BARBOSA, E. F. Trabalhando com projetos: planejamento e gestão de projetos 

educacionais. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. OLIVEIRA, M. E. S. O pedagogo em 

espaços não escolares. Revista Acadêmica Alfa, São Paulo, v. 1, n. 1, maio/out. 2004. 

PORTELA, Keyla Christina Almeida; SCHUMACHER, Alexandre José. Estágio 

supervisionado: teoria e prática. São Paulo: Alexandre Schumacher, 2007. 

 

Disciplina: Fundamentos e Práticas do Ensino das Ciências 

Carga-horária: 60 h 

Ementa: 

Concepção de ciência. Função social e política do ensino de ciências. Pensamento 

científico nas séries iniciais de escolarização. Conceitos básicos de Ciências Naturais: 

tendências e transformações. Critérios para a organização de um laboratório escolar 

na Educação Fundamental. Recursos didáticos aplicáveis ao ensino de ciências. 

Análise e Seleção de livros didáticos. Os processos de ensino-aprendizagem dos 

conceitos: matéria, energia, espaço, tempo, sistema. Os livros didáticos e 

paradidáticos de ciências. Inter-relação com as demais áreas curriculares. 

 

Bibliografia Básica: 

CHARNER, K. Nosso planeta verde: 100 ótimas propostas para trabalhar na educação 

infantil. Porto Alegre: Penso, 2012. GONÇALVES, T. V. O.; MACÊDO, F. C. S.; 

SOUZA, F. L. Educação em ciências e matemáticas: debates contemporâneos sobre 

ensino e formação de professores. Porto Alegre: Penso, 2015. POZO, J. I.; CRESPO, 

M. A. G. A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao 

conhecimento científico. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. WARD, H. et al.  Ensino 

de ciências. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
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Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, A. M. P. de. Ensino de Ciências: unindo a pesquisa e a prática. São 

Paulo: Pioneira/Thomson Learning, 2010. COELHO, M. I. M. et al. A educação e a 

formação humana: tensões e desafios na contemporaneidade. Porto Alegre: Artmed, 

2008. RUSCHEINSKY, A. (Org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. 

Porto Alegre: Penso, 2012. SATO, M.; CARVALHO, I. Educação ambiental: pesquisa 

e desafios. Porto Alegre: Penso, 2005. 

 

Disciplina: Gestão e Avaliação de Projetos Educacionais 

Carga-horária: 40 h 

Ementa: 

Introdução ao estudo da administração. 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 projeto político-

pedagógico da escola. Análise da sistemática de elaboração, aprovação e 

financiamento de projetos educacionais pelos órgãos governamentais e por agências 

internacionais. Definição e tipologia de projetos educacionais. Elaboração de projetos 

de educação ambiental. 

  

Bibliografia básica: 

ABBAD, Gardênia Silva, MOURÃO, Lúcia, MENESES, Pedro P.M., ZERBINE, Thaís, 

BORGESANDRDE, Jairo E. Medidas de Avaliação em Treinamento, Desenvolvimento 

e Educação - Ferramentas para gestão de pessoas. ArtMed, 01/2012. [Minha 

Biblioteca]. CHIAVENATO, IDALBERTO. Introdução a teoria geral da administração. 

São Paulo: Manole, 2014. COLOMBO, S. S. et al.  Gestão educacional: uma nova 

visão. Porto Alegre: Artmed, 2004. [Minha Biblioteca]. MONTEIRO, Eduardo, MOTTA, 

Artur, RAMAL, (org.), A. C. (09/2013). Série Educação - Gestão Escolar - 

Perspectivas, Desafios e Função Social. [Minha Biblioteca]. 

 

Bibliografia complementar: 
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BENDER, Willian N. Aprendizagem Baseada em Projetos: Educação Diferenciada 

para o Século XXI. Penso, 01/2014. FORTUNATI, José. Gestão da Educação Pública: 

Caminhos e Desafios. ArtMed, 04/2011. SANTOMÉ, Jurjo Torres. Currículo Escolar e 

Justiça Social: O Cavalo de Troia da Educação. AMGH, 01/2014. ZABALZA, Miguel 

A. Qualidade em Educação Infantil. ArtMed, 08/2011. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Carga-horária: 60 h 

Ementa:  

O Trabalho de Conclusão de Curso, componente curricular obrigatório por decisão do 

colegiado de curso, centrado em determinada área teórico-prática ou de formação 

profissional, como síntese e integração do conhecimento e consolidação das técnicas 

de investigação, deve ser desenvolvido em conformidade com o Regulamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso, aprovado pela Resolução Nº 

034/2011/CONSEPE/FAEMA, de 05/10/11, consta desse documento e foi inserido no 

sistema e-MEC no item 08 – Trabalho de Conclusão de Curso. 

  

Bibliografia Básica: 

CARNEIRO, A. Redação em construção: a escritura do texto. São Paulo: Moderna, 

2002. ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos 

científicos. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2012. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de 

Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

CARVALHO, M. C. M. (Org.). Metodologia científica: fundamentos e técnicas. 24. ed. 

São Paulo: Papirus, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 

sociais. 7. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. FIALHO, Francisco Antônio Pereira; 

OTANI, Nilo. TCC: métodos e técnicas. 2. ed. Florianópolis: Visual Books, 2011. 

FRANÇA, J. L.; VASCONCELOS, A. C. Manual para normalização de publicações 

técnico-científicas. 9. ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013. 

 

Disciplina: Atividades Extensionistas Interdisciplinar - Projeto Integrador 
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Carga-horária: 40 h 

Ementa:  

Atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, considerando os 

aspectos que vinculam os componentes curriculares de cada qual, que demandam o 

exercício de práticas integradoras envolvendo o conjunto de conteúdos estudados e 

explorados de forma acumulativa semestre a semestre em nível crescente de 

profundidade e fundamentos compromissados socialmente com a comunicação, 

cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e 

produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a 

educação ambiental, educação étnico-racial, direitos fundamentais e educação 

indígena. Interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio 

da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas 

contemporâneas presentes no contexto social. Ação na produção e na construção de 

conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, 

equitativo, sustentável, com a realidade rondoniense e brasileira. 

 

Bibliografia Básica:            

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

  

Bibliografia Complementar:        

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 

 

 

Disciplina: Atividades Complementares 1 

Carga-horária: 00 h 

Ementa: 

Disciplina de caráter eminentemente prático, deve ser desenvolvida ao longo do curso, 

a partir do 1º semestre. Seu desenvolvimento se prende ao Regulamento das 

Atividades Complementares dos cursos de graduação da FAEMA, constante do item 

02 – Atividades complementares, deste documento. 

Bibliografia Básica:            

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso. 
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Bibliografia Complementar:        

Toda bibliografia indicada, relacionada com o curso.  

4 METODOLOGIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS 

 

Com proposta diferenciada, atraente e inovadora, a FAEMA está voltada para 

a oferta da educação superior, por meio de seus cursos de bacharelado, das 

licenciaturas e de CSTs selecionados e bem estruturados, por meio dos quais a 

Instituição continuará sua atuação, visando atingir níveis significativos de qualidade, 

mediante o ensino centrado no aluno, individualizado o quanto possível, crítico, 

reflexivo, dinâmico e instrumental. 

Dessa forma, seus princípios pedagógicos contemplam o perfil do egresso, pois 

é de conhecimento público que a sociedade brasileira precisa repensar a finalidade 

da educação e os meios de viabilizá-la, reconhecendo que o ato de ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a 

sua construção. De sua parte, a FAEMA define que seu processo de ensino seja 

contínuo e compartilhado, no qual o sujeito que aprende, em face da mediação de 

quem ensina, mostra-se progressivamente competente e autônomo na utilização de 

conceitos para a resolução de problemas concernentes à sua prática profissional e 

seu compromisso com a cidadania, com atenção especial para as demandas do 

desenvolvimento local, da inclusão social, da promoção de atividades culturais, do 

respeito e preservação ambiental, privilegiando o uso de recursos tecnológicos. 

Na execução dos métodos e ações didático-pedagógicas e metodológicas a 

colaboração dos Coordenadores, Colegiados de Curso, NDE’s e demais 

representantes legais são de fundamental importância para o aprimoramento destas 

ações para o ensino, extensão e pós-graduação. 

As metodologias de ensino adotadas pelos cursos da IES privilegiam o uso de 

recursos tecnológicos, princípios pedagógicos integradores e metodologias ativas de 

ensino e aprendizagem, bem como a flexibilidade dos componentes curriculares, 

buscando assim uma maior retenção de conhecimentos por parte dos discentes 

(FIGURA 1).  

Figura 1: Representação da pirâmide proposta por DALE sobre memorização e 

retenção do conhecimento. 
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A FAEMA desenvolve soluções de aprendizagem que criam articulações entre 

docentes, discentes e a disseminação do conhecimento, como vídeos, áudios, 

lightboard, screencast, multimídias etc. A Instituição tem buscado novas linguagens e 

novos meios para se comunicar com os alunos que hoje são “navegadores”, circulam 

por uma ampla gama de informações, fazem uso de diversos meios de comunicação 

e interagem por meio das redes sociais. 

Além das aulas expositivas, estudos em grupo e individuais, realização de 

atividades pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades – SIGA, visitas técnicas, 

análise de artigos e/ou documentos científicos, estudo de caso, seminários temáticos, 

fórum, chat, wiki, entrega de tarefas e exercícios entre outros, os cursos de graduação 

da FAEMA seguem metodologia de ensino centrada na construção do conhecimento, 

fundamentada no saber ser, saber apreender, saber fazer e saber conviver. A 

construção do conhecimento utiliza, portanto, diferentes formas didático-pedagógicas, 

aplicadas ao tipo de conteúdo programático, nível cognitivo, objetivo instrucional, 

seguindo a Taxonomia de Bloom, desenvolvida por eixo de formação, componente 

curricular, seja ele teórico, prático, laboratorial ou de campo, estágio supervisionado, 

trabalho de conclusão de curso, etc. 

Os docentes são incentivados a incluir em seus componentes curriculares e 

atividades de extensão a utilização metodologias ativas, como método da 

aprendizagem baseada em problemas (PBL – Problem Based Learning), Peer 

Instruction, Problematização, Estudo de caso, Flipped Learning, Microlearning, entre 

outras como estratégia didático-pedagógica centradas no aluno, reconhecida como o 

que há de mais moderno no ensino superior. 
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As políticas e programas institucionais da FAEMA corroboram com as 

metodologias aplicadas e ativas, propiciando ainda a trans e interdisciplinaridade e a 

participação discente nas atividades de extensão, atividades complementares e 

estágios curriculares que levam à formação de profissionais capazes de produzir 

novos conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, aliando a teoria à prática 

através da análise e avaliação da realidade regional e brasileira.  

A FAEMA está atenta à oferta de oportunidades diferenciadas de integralização 

de seus cursos, bem quanto à flexibilidade dos componentes curriculares, para tanto 

os discentes, ao mesmo tempo em que participam das atividades curriculares, são 

estimulados a explorar a vida  acadêmica  e  a  interagir  com  a  sociedade,  a  

organizar eventos, o  que  os faz  exercitar  o  trabalho  em  equipe,  a responsabilidade 

com os envolvidos e a ganhar desenvoltura no relacionamento interpessoal,  

resultando  na  aquisição  e no desenvolvimento  de  um  conjunto  de  valores  e 

atitudes importantes  para  o exercício da atividade profissional e da cidadania. 

Atenta em promover a permanente atualização dos currículos e os respectivos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPCs, com atenção especial para as ementas, 

conteúdos programáticos e bibliografias, a FAEMA adota práticas pedagógicas 

inovadoras e constante adequação metodológica.  Os Colegiados de Cursos, que têm 

como membros os Coordenadores, em parceria com os NDEs de cada curso, 

participam de reuniões periódicas para acompanhar, avaliar e atualizar os respectivos 

PPCs, que foram, por eles próprios, construídos.  Além de legislações específicas, as 

DCNs dos cursos e o Instrumento de Avaliação do INEP/MEC são ferramentas que 

embasam a atuação dos órgãos colegiados e NDE’s tanto na elaboração de novos 

PPCs quanto em suas revisões/atualizações. 

A instituição realiza a cada início de semestre uma Semana Pedagógica, na 

qual são tratados assuntos relativos à organização do trabalho docente a ser 

desenvolvido ao longo do mesmo, o planejamento pedagógico, o planejamento de 

projetos de extensão, dentre outros. Tem destaque nesta semana a elaboração dos 

planos de ensino e a validação de conteúdos pela equipe multidisciplinar.  Ao longo 

do semestreletivo, todas as quartas-feiras, são realizados encontros pedagógicos e 

reuniões de trabalho visando nivelartodosos docentes em relação as políticas da 

FAEMA, bem como dirimir dúvidas e problemas inerentes aos processos ensino 

aprendizagem. 
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O Plano de Ensino é uma prática real na instituição é elaborado por meio de 

software específico desenvolvido pela FAEMA, e não é permitido ao docente entrar 

em sala de aula, no início do semestre, sem ter feito o seu planejamento, que é 

discutido com o coordenador responsável e NDE, a fim de, conjuntamente, 

estabelecerem os pontos essenciais a serem comentados no componente curricular, 

o enfoque necessário ao atendimento da especificidade do curso, como por exemplo, 

o perfil do egresso, dentre outros fatores. Só então o coordenador aprova o plano de 

ensino, autorizando o ingresso do docente em sala de aula. O plano de ensino é 

socializado com os alunos em cada detalhe no início das aulas, definindo-se pontos 

importantes, principalmente os critérios e datas de avaliação, este plano fica 

disponível para o discente em seu portal.  

Além disto, cada docente assina um termo de compromisso, no início de cada 

semestre, com extratos do Regimento Geral e a RESOLUÇÃO Nº 

062/2015/CONSEPE/FAEMA - na qual estão explicitadas suas atividades e deveres 

como docente, compromissos e aspectos a serem considerados na avaliação 

discente.  

Quando trabalhamos com objetos de ensino digitais, a oferta do conteúdo se 

dá em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Isso permite que o aluno acesse 

o conteúdo, disponibilizado em vários formatos (vídeo-aulas, telas interativas, desafios 

de aprendizagem, textos, entre outros), em qualquer hora, em qualquer lugar. Essa 

flexibilidade faz com que um aluno que tenha maior dificuldade na assimilação de um 

determinado conceito dedique a ele mais horas de estudo, enquanto um aluno que 

tenha mais facilidade pode se dedicar menos. A oferta de conteúdo no AVA permite 

que o aluno estabeleça seu próprio ritmo de aprendizagem.  

Com a evolução tecnológica e metodológica, é muito provável que em muito 

pouco tempo tenhamos um modelo único de educação, que não será exclusivamente 

à distância nem exclusivamente presencial. Teremos um modelo híbrido (ou blended 

learning), com momentos presenciais facilitados por tecnologias da informação e 

comunicação que funcionam muito bem na EaD.  

Neste formato híbrido, nos momentos presenciais não é aconselhável utilizar 

todo o tempo para a oferta de conteúdo, sobretudo de forma expositiva, a oferta de 

conteúdo deve acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar, respeitando o ritmo 

de cada aluno. 
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A FAEMA adota práticas de estudos com metodologias e atividades de 

aprendizagem que provocam em seus discentes o desenvolvimento da 

autoaprendizagem, estimulando o pensamento crítico e reflexivo, a autonomia 

intelectual e a articulação entre teoria e prática. Neste contexto a FAEMA utiliza as 

metodologias ativas e a educação à distância para inverter a sala de aula. 

A sala de aula invertida prevê que tudo que diga respeito à oferta de conteúdo 

aconteça de forma online no espaço individual do aluno, enquanto os momentos 

presenciais (espaço grupal) são utilizados para a aplicação desse conteúdo, através 

de metodologias ativas de aprendizagem. Neste modelo, a aula acontece em casa (ou 

seja, no AVA) e os momentos presenciais, em sala de aula, são utilizados para a 

resolução de exercícios e problemas (ou seja, a lição de casa é feita na FAEMA e a 

aula acontece em casa). Daí o termo sala de aula invertida (ou flippedclassroom).  

O modelo de ensino expositivo, que hoje prevalece, possui um componente 

predominantemente padronizado e instrucional. Este modelo deveria, aos poucos, se 

transformar em um modelo que permeasse os quatro pontos fundamentais: 

Aprendizagem Ativa, Metodologias Ativas, Conteúdo Digital e Simuladores. 

Já o ensino híbrido possui componentes instrucionais (conteúdo digital e 

aprendizagem adaptativa, por exemplo), componentes que favorecem a construção 

do conhecimento (metodologias ativas e simuladores, por exemplo), componentes 

mais padronizados e componentes mais personalizados, centrados no estudante. A 

composição de cada um destes componentes determinará a eficácia do modelo, 

considerando aprendizagem e satisfação dos alunos. 

Os encontros presenciais semanais e as atividades de tutoria 

As disciplinas são cursadas por módulo. Durante o semestre, o aluno se dirige 

ao Polo uma vez por semana para participar com sua turma das atividades que serão 

orientadas com o apoio do Tutor Presencial (docente/tutor). A metodologia foi 

desenvolvida de forma que os encontros integrem as Unidades de Aprendizagem da 

disciplina estruturada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), ou seja, cada 

disciplina é composta de 16 (dezesseis) Unidades de Aprendizagem (SAGAH) (este 

número pode variar conforme disciplina vs. carga horaria e/ou especificidade de 

conteúdo). 

Cada disciplina terá:  
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● Material didático institucional: vídeos, infográficos, exercícios, conteúdo teórico, 

biblioteca virtual composta por livros e periódicos digitais; 

● Encontros semanais, 

● Tutoria presencial e a distância, com profissionais especializados nos 

conteúdos em estudo; 

● Provas presenciais obrigatórias; 

● Participação em atividades online, por meio do AVA. 

As atividades de tutoria da FAEMA serão ofertadas em dois formatos: tutorias 

online e tutorias presenciais. 

Outro ponto que merece destaque é a inversão da sala de aula, ou seja, 

realocar as atividades de aprendizagem e redistribuir os tempos de estudo. 

Diferentemente dos modelos tradicionais, o contato com o conteúdo de base 

(instrução direta) acontece fora do espaço-tempo da sala de aula, por meio de 

desafios, vídeos, infográficos, textos e outros. Em sala, o tempo é empregado na 

discussão e debate sobre os conteúdos, na resolução através da aplicação de uma 

metodologia ativa de aprendizagem denominada PeerInstruction, que possui como 

objetivos: Promover a interação e a aprendizagem colaborativa eTrabalhar os 

conceitos que sirvam de fundamento para a solução de problemas. 

Nos momentos presenciais, os docentes/tutores presenciais trabalharão os 

principais conceitos do conteúdo disponibilizado no AVA através da aplicação dos 

testes conceituais.  Desta forma os encontros presenciais semanais são utilizados 

para desenvolvimento de atividades ativas e não para simples reprodução de vídeos, 

pois assistir vídeos, é uma atividade que pode ser feita pelo aluno quando do melhor 

horário de sua conveniência.  

As metodologias ativas de aprendizagem fazem com que a exposição de 

conteúdo deixe de prevalecer nos momentos presenciais, permitindo a aplicação 

prática desses conteúdos através da problematização.  

Com base nos princípios metodológicos expostos, os docentes/tutores 

presenciais devem articular os conteúdos com as questões vivenciadas pelos alunos 

em sua vida profissional e social, relacionando os temas trabalhados com as outras 

disciplinas, permitindo ao aluno compreender a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, priorizando a utilização de técnicas que privilegiem a solução de 

problemas, integrando teoria e prática.  
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Os docentes/tutores presenciais estarão à disposição dos alunos nas salas de 

aula, nos dias e horários dos encontros predefinidos e expostos no calendário 

acadêmico. 

A construção do conhecimento utiliza, portanto, diferentes formas didático-

pedagógicas, aplicadas ao tipo de conteúdo programático, nível cognitivo, objetivo 

instrucional, seguindo a Taxonomia de Bloom, desenvolvida por eixo de formação, 

componente curricular, seja ele teórico, prático, laboratorial ou de campo, Estágio 

Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso, etc. 

Para efetivar a interlocução entre a comunidade acadêmica virtual e atingir os 

objetivos propostos, serão utilizados pela FAEMA os seguintes recursos: 

● Ambiente Virtual de Aprendizagem, com recursos de fórum, chat, caixa de 

mensagens, agenda, objetos de aprendizagem, planos de ensino, planos de 

aula, recursos de acompanhamento e controle de cada estudante, relatórios de 

frequência e participação discente e docente, relatório de notas; 

● Vídeos-aulas com a implantação inovadora do lightboard, método que 

proporciona uma interação maior entre docentes/tutores com seus discentes. 

● Encontros presenciais  

● Material didático online 

● Fóruns; Wikis 

● Exercícios de fixação; 

● Biblioteca virtual 

● Sala de aula virtual 

● Mural 

● Cronograma da disciplina 

● E-mail 

Através desses recursos, o discente terá acesso ao conteúdo das disciplinas, 

aos docentes/tutores, que mediarão o processo de ensino-aprendizagem, 

proporcionando uma maior acessibilidade metodológica e autonomia para o discente. 

Sendo assim, a oferta de educação a distância da instituição atinge os objetivos 

propostos para os cursos presenciais ultrapassando-os, por ampliar em escala a 

capacidade de atendimento no território nacional com a sua proposta pedagógica 

inovadora, ao fazer uso de fóruns de discussão e de outras ferramentas de 

comunicação hoje existentes e tão bem-recebidas pelos alunos.   

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=lightboard&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjO0pzH3O3cAhVCqlkKHa4rAuMQkeECCCUoAA
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A FAEMA adota práticas de estudos com metodologias e atividades de 

aprendizagem que provocam em seus alunos o desenvolvimento da 

autoaprendizagem, estimulando a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e 

prática. 

Utilizando as metodologias ativas e a educação a distância para inverter 

a sala de aula 

A sala de aula invertida prevê que tudo que diga respeito à oferta de conteúdo 

aconteça online, enquanto os momentos presenciais são utilizados para a aplicação 

desse conteúdo, através de metodologias ativas de aprendizagem. Neste modelo, a 

aula acontece em casa (ou seja, no AVA) e os momentos presenciais, em sala de 

aula, são utilizados para a resolução de exercícios e problemas (ou seja, a lição de 

casa é feita na escola e a aula acontece em casa). Daí o termo sala de aula invertida 

(ou flipped classroom).  

O modelo de ensino expositivo, que hoje prevalece, possui um componente 

predominantemente padronizado e instrucional. Este modelo deveria, aos poucos, se 

transformar em um modelo que permeasse os quatro quadrantes da figura a seguir: 

 

 

 

Já o ensino híbrido possui componentes instrucionais (conteúdo digital e 

aprendizagem adaptativa, por exemplo), componentes que favorecem a construção 

do conhecimento (metodologias ativas e simuladores, por exemplo), componentes 
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mais padronizados e componentes mais personalizados, centrados no estudante. A 

composição de cada um destes componentes determinará a eficácia do modelo, 

considerando aprendizagem e satisfação dos alunos. 

Pesquisas recentes revelam que o modelo híbrido, com inversão da sala de 

aula, traz mais aprendizagem do que o presencial, maior satisfação do que o ensino 

online. Já temos tecnologia de ponta, já temos metodologias altamente eficientes e já 

temos conteúdo digital de alta qualidade.  

Os encontros presenciais semanais e as atividades de tutoria 

As atividades de tutoria da Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAEMA) 

serão ofertadas em dois formatos: tutorias on-line e tutorias presenciais, ou seja, o 

docente/tutor realiza suas tutorias de forma on-line e presencial. Cabe salientar que a 

FAEMA trabalha com docente/tutor. 

As disciplinas oferecidas pela FAEMA na modalidade EaD apresentam a figura 

do docente/tutor e o mesmo faz a disponibilização do material da disciplina para os 

alunos, o esclarecimento das dúvidas de conteúdo, a abertura e a mediação dos 

Fóruns de discussão e chats, a correção das questões abertas das avaliações 

presenciais. Além da moderação dos fóruns, o docente/tutor promove chats ao vivo 

através de salas virtuais, agendadas e divulgadas previamente. Os chats permitem o 

esclarecimento de dúvidas, em tempo real, através de mensagens de texto. Os temas 

dos Fóruns são predefinidos pelo professor responsável pela disciplina.   

Agindo assim, o docente/tutor dinamiza a interação entre os alunos, otimiza a 

experiência de aprendizagem planejada para os componentes curriculares, 

acessando o AVA diariamente, ou seja, não devendo permanecer mais de 24 horas 

sem acessar a sala de aula e contatar os alunos – exceção feita aos feriados nacionais 

e aos finais de semana, O coordenador de curso tem acesso às métricas e aos 

indicadores de todos os docentes/tutores (tempo de acesso, tempo de resposta de 

atividades, comunicação com alunos, assuntos tratados nos fóruns, entre outros) para 

assim fortalecer e realizar a gestão do curso. 

Cada disciplina terá:  

● Material didático institucional: vídeos, infográficos, exercícios, conteúdo 

teórico, biblioteca virtual composta por livros e periódicos digitais; 

● Encontros semanais, 
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● Tutoria presencial e a distância, com profissionais especializados nos 

conteúdos em estudo; 

● Provas presenciais obrigatórias; 

● Participação em atividades online, por meio do AVA. 

O docente/tutor no ambiente presencial tem importante papel, ao se encontrar 

com os discentes evoca habilidades cognitivas de ordem superior através de 

metodologia ativa que, diferentemente do modelo tradicional, o aluno é engajado de 

maneira ativa na construção do conhecimento e não como mero “receptor” de 

informações. Teoria e prática andam juntas e visam desenvolver a capacidade de 

construção e análise crítica do conhecimento. 

Esse tipo de método caracteriza-se por ser um modelo de aprendizagem 

baseado em problemas.   

Com base nos princípios metodológicos expostos, os tutores presenciais 

devem articular os conteúdos com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida 

profissional e social, relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, 

permitindo ao aluno compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, 

priorizando a utilização de técnicas que privilegiem a solução de problemas, 

integrando teoria e prática.  

Os tutores presenciais estarão à disposição dos alunos nas salas de aula do 

Apoio Presencial, nos dias e horários dos encontros predefinidos no calendário 

acadêmico, que será disponibilizado ao aluno no portal da instituição. O principal 

objetivo dos tutores presenciais será promover a interação presencial entre os alunos 

e aplicar as metodologias ativas previstas para os encontros presenciais, conforme 

planejamento de cada disciplina. 

Nos momentos presenciais, os docentes/tutores trabalharão os principais 

conceitos do conteúdo disponibilizado no AVA através da aplicação dos testes 

conceituais.   

Os testes conceituais possuem o seguinte formato: 

1- Problema proposto pelo docente/tutor; 

2- Reflexão individual (cerca de um minuto para os alunos pensarem 

na questão e elaborarem a resposta); 

3- Respostas individuais (sem que haja discussão com os colegas); 

4- Discussão entre os alunos (cerca de 2 minutos); 
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5- Nova rodada de respostas individuais; 

6- Explicação da resposta correta pelo tutor e breve exposição sobre 

o tema. 

Se o percentual de respostas corretas na primeira rodada de respostas for 

inferior a 30%, o tutor deve intervir, explicando o conceito com mais detalhes, o que 

tomará um pouco mais de tempo. Se o conceito não ficou muito claro para os alunos, 

dificilmente a discussão será profícua. Neste caso, apenas após uma explicação 

detalhada o tutor deve seguir com a rodada de respostas individuais do teste 

conceitual. Por outro lado, se o percentual de respostas corretas na primeira rodada 

de respostas for superior a 80%, o tutor pode passar para o problema seguinte, sem 

a necessidade de discussão entre os colegas. Isso significa que o conceito já está 

bem assimilado por boa parte da turma, não havendo necessidade de discussão. Este 

modelo educacional configura uma inversão no formato da sala de aula.  

Desta forma os encontros presenciais são utilizados para desenvolvimento de 

atividades ativas e não para simples reprodução de vídeos e conhecer conteúdos, 

pois assistir vídeos e conhecer conteúdos de maneira passiva é uma atividade a qual 

pode ser feita pelo aluno quando do melhor horário de sua conveniência.  

As metodologias ativas de aprendizagem fazem com que a exposição de 

conteúdo deixe de prevalecer nos momentos presenciais, permitindo a aplicação 

prática desses conteúdos através da problematização.  

Com base nos princípios metodológicos expostos, os docentes/tutores devem 

articular os conteúdos com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida 

profissional e social, relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, 

permitindo ao aluno compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, 

priorizando a utilização de técnicas que privilegiem a solução de problemas, 

integrando teoria e prática.  

Os docentes/tutores estarão à disposição dos discentes nas salas de aula nos 

dias e horários dos encontros predefinidos no calendário acadêmico, que será 

disponibilizado ao aluno no portal da instituição. O principal objetivo dos 

docentes/tutores será promover a interação entre os alunos e aplicar as metodologias 

ativas previstas para os encontros presenciais, conforme planejamento de cada 

disciplina. 
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Desta forma os encontros presenciais semanais são utilizados para 

desenvolvimento de atividades ativas e não para simples reprodução de vídeos, pois 

assistir vídeos, é uma atividade a qual pode ser feita pelo aluno quando do melhor 

horário de sua conveniência.  

As metodologias ativas de aprendizagem fazem com que a exposição de 

conteúdo deixe de prevalecer nos momentos presenciais, permitindo a aplicação 

prática desses conteúdos através da problematização. 

 

4.1 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS NO PROCESSO 
ENSINO APRENDIZAGEM 

 

A apropriação das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC como 

instrumento de construção da aprendizagem perpassa pela superação e ruptura de 

hábitos, rotinas, ritmos e práticas que, ao longo do tempo tornaram-se marcos de 

referência de uma cultura acadêmica que possibilita a mediação entre docente, 

discente e conhecimento, de tal modo que outras maneiras de comunicação entre os 

sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem sejam possíveis, 

considerando a realidade dinâmica do mundo contemporâneo.  

Neste sentido, a TIC deve ser integrada no contexto acadêmico não como mero 

suporte ou ferramenta tecnológica de ensino, mas como parte integrante do processo 

de ensinar; sendo promotora de diálogo e interlocução entre os sujeitos (docente/tutor 

e discente), um processo e não um recurso, o qual tem a função de trazer para o seu 

contexto o oceano de informações que a envolve, um trabalho que possibilita a 

articulação de informações com os conhecimentos acadêmicos e a interlocução entre 

os indivíduos e destes, com os saberes, tanto científicos como de seu cotidiano. 

No curso de Pedagogia, são utilizadas as diferentes ferramentas tecnológicas 

em atividades inerentes aos componentes curriculares, como a articulação das 

práticas, numa perspectiva que atenda a produção e comunicação do conhecimento.  

O Sistema Integrado de Gestão da Aprendizagem – SIGA, implantado na 

FAEMA, oferece suporte para a realização dessas atividades. 

As atividades propostas pelo SIGA não devem ser vistas como apenas de 

caráter científico, mas como atividade cotidiana de interrogação do mundo. Devem 

apresentar-se como princípio formativo a partir do qual é possível exercitar, na prática, 

qualidades inerentes à formação do sujeito, as quais deverão estar inseridas no 
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currículo, na construção do conhecimento aliada à construção do sujeito, enquanto 

autor-cidadão capaz de se engajar criativamente na busca de soluções para os 

desafios da vida cotidiana e de seu entorno social. 

Neste ambiente virtual, o professor do componente curricular disponibilizará 

atividades a serem cumpridas pelos alunos, envolvendo-os no processo de 

aprendizagem, permitindo-os conectar a aprendizagem científica e cotidiana com a do 

curso. 

Estas atividades seguem princípios metodológicos, a saber: 

1. Ter explícitos objetivos instrucionais, fundamentados em conhecimentos, 

habilidades e competências inerentes ao componente curricular; 

2. Apresentar uma linguagem clara e precisa; 

3. Valorizar o conhecimento prévio dos acadêmicos; 

4. Estimular a expressão e o diálogo com os demais atores envolvidos no 

processo educativo; 

5. Valorizar a formação integral que garanta as condições necessárias para o 

exercício da profissão escolhida de forma competente, ética e responsável 

socialmente; 

6. Desenvolver projetos multidisciplinares que busquem soluções para questões 

regionais, integradas à educação ambiental, aos direitos humanos e às 

diferenças raciais; 

7. Incentivar a utilização das fontes bibliográficas contempladas no plano de 

ensino. 

Estas atividades podem seguir diversas formas de inserção no SIGA, ou seja, 

podem ter a forma de um vídeo, leitura de texto, produção de texto, artigos científicos, 

questões a serem respondidas, experiências a serem executadas, protocolos de 

práticas, propostas metodológicas, dentre outras. 

Em suma, neste ambiente o docente/tutor une criatividade à tecnologia, 

métodos inovadores ao mercado de trabalho, a fim de contribuir com a formação do 

futuro profissional. 

 Outro ponto de destaque que promove uma exitosa interatividade entre 

docentes/tutores e discentes é a utilização do lightboard que está a disposição dos 

docentes da instituição na sala multimídia. 
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A rede de sistemas de informação e comunicação funciona em nível acadêmico 

e administrativo, objetivando o pleno desenvolvimento institucional, proporcionando a 

todos integrantes do sistema a plena dinamização do tempo, bem como permite o 

processo de ensino-aprendizagem, conforme determina o Projeto Pedagógico do 

Curso. 

A IES, por meio de sua rede de computadores interna, comunica com a 

comunidade acadêmica (alunos, professores, tutores e colaboradores) por meio de 

seus portais, com plataforma e software específicos para o desenvolvimento das 

atividades, objetivando o acesso eletrônico aos dados acadêmicos e administrativos, 

por quem se fizer necessário. 

O portal pedagógico SIGA permite relacionamento acadêmico do aluno com a 

instituição - professor e tutor - via web como upload e download de materiais e 

apostilas dos professores, planos de ensino, consulta direcionada ao acervo 

bibliográfico, atividades de aprendizagem e ferramentas de interação; Já o Sistema 

SAGU permite realizar ações como: renovação de matrícula, lançamento e consultas 

a notas e faltas, consulta financeira, segunda via de boleto, (consulta ao acervo 

bibliográfico, empréstimo, devolução, reserva, dentre outras ferramentas (Sistema 

Gnuteca item constante do SAGU). 

Além disto, conta com laboratórios de informática para utilização durante as 

aulas das unidades curriculares do curso, visando apoio ao desenvolvimento das 

metodologias utilizadas, tanto pelos componentes teóricos quanto os práticos, por 

meio da disponibilização e uso dos softwares e hardware especificados nos Planos 

de Ensino, quando solicitados. Os estudantes podem usar os laboratórios em horários 

de estudo individuais ou em grupo, favorecendo o aprofundamento, a pesquisa e a 

autonomia dos que optarem em estudar na Instituição.  

As salas de aula contam com suporte de equipamento, como: projetores, e 

computadores e a IES possui rede wireless para uso dos que a frequentaram, 

favorecendo, assim, a comunicação e o acesso à informação. Destaca-se, ainda, o 

uso das TICs como mola propulsora do ensino aprendizado e a participação autônoma 

dos alunos com deficiência, mobilidade reduzida e necessidades educacionais.  

A gestão administrativa e acadêmica conta também com sistema de telefonia 

(ramais) além de rede de computadores que abrange todas as salas, o informativo 

interno em intranet, relatórios de não conformidades, sugestões, ouvidorias, relatórios 
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de autoavaliação, reuniões pedagógicas com o corpo docente, relatórios estatísticos 

mensais dos setores, dentre outros instrumentos.  

A comunicação externa acontece periodicamente por meio de seminários, 

jornadas temáticas, outdoors, folders, jornais, revistas, emissoras de rádio e TV da 

região, cursos de extensão e práticas de ações sociais através de atividades que 

envolvem a comunidade devido ao atendimento que é feito pelos acadêmicos dos 

diversos cursos da Instituição, divulgação, em toda a região, dos processos seletivos, 

de pós-graduações, e quaisquer outros eventos. 

Quanto à questão de acessibilidade atitudinal, pedagógica e de comunicação, 

a Instituição possui instalado em seus computadores (Laboratórios de Informática e 

Biblioteca) softwares livres para facilitar o acadêmico com as suas atividades: Braile 

virtual, Dosvox, NVDA, código de cores para localização do acervo na biblioteca para 

pessoas com baixa visão atendendo, assim, questões ligadas à deficiência visual, 

motora, com síndrome de down e dificuldade de comunicação. 

 

4.2 MECANISMOS DE INTERAÇÃO ENTRE DOCENTES, TUTORES E 
ESTUDANTES 

 

O plano de gestão da EaD possui toda a forma de interação entre os atores 

internos da Instituição. A relação tem que ser próxima e, neste caso, é intermediada 

pela Coordenação do curso, está, na condição de realizar as devidas mediações e 

articulações. 

Sempre que necessário ou considerado uma questão de relacionamento ao 

curso, os atores possuem liberdade para comunicação entre si, sendo a Coordenação 

do curso a porta-voz direta com o Núcleo de Educação à Distância e/ou com as 

diretorias institucionais. 

O plano de gestão da EaD determina que o Núcleo e as Diretorias da Instituição 

devem fazer periódicas avaliações sobre o relacionamento e interação entre a 

Coordenação, docentes e tutores, identificar os problemas e promover melhorias para 

que a interação seja sempre transparente. Neste caso a CPA irá contribuir com 

métricas e indicadores relacionados à educação EAD como já é realizado no ensino 

modalidade presencial da instituição. 
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4.3. NÚMERO DE VAGAS 
 

Segundo o Plano Nacional de Educação do Ministério da Educação, no 

processo de universalização e democratização do ensino, especialmente no Brasil, 

em que os déficits educativos e as desigualdades regionais são elevados, os desafios 

educacionais existentes podem ter, na Educação à distância, um meio auxiliar de 

indiscutível eficácia. A FAEMA acredita que programas educativos tanto na 

modalidade presencial quanto EaD, podem desempenhar sim um papel inestimável 

no desenvolvimento cultural da população em geral. 

A FAEMA está localizada na cidade de Ariquemes- RO, cidade que atualmente 

é polo da região do Vale do Jamari, abrangendo um total de oito municípios, sendo 

estes, Ariquemes, Alto Paraíso, Cacaulândia, Buritis, Campo Novo de Rondônia, 

Monte Negro, Cujubim, Machadinho, e Rio Crespo. Ariquemes é também o terceiro 

maior município do Estado de Rondônia com uma população de aproximadamente 

107.345 habitantes (estimativa 2017), e vem se tornando referência em crescimento 

econômico na região. Ressalta-se ainda que a população total estimada do Vale do 

Jamari é cerca de 300 mil habitantes. 

Para atender de forma adequada às necessidades acadêmicas das vagas 

pretendidas, a FAEMA - Faculdade de Educação e Meio Ambiente investe de forma 

expressiva em recursos para oferecer aos alunos a melhor forma de estimular a 

vivência universitária, com infraestrutura ampla e moderna. A FAEMA possui espaços 

de convivência e para atividades culturais e de lazer, auditório, quadra esportiva, 

biblioteca, complexos sanitários, além de laboratórios didáticos, em quantidade e 

qualidade adequada, para os períodos de funcionamento do curso instalado, salas de 

aula equipadas com recursos didáticos, com metragens distintas entre 25 m2 e 90 m2, 

o que possibilita a configuração de diversos ambientes de ensino e aprendizagem, 

como por exemplo, aprendizado em equipes em metodologias ativas e colaborativas 

. É importante ressaltar que a Instituição dispõe de infraestrutura planejada para 

portadores de necessidades especiais, de acordo com a Portaria Ministerial nº 3.284, 

de 7 de novembro de 2003. 

A FAEMA dispõe de um planejamento para expansão do corpo docente 

configurado por especialistas, mestres e doutores enquadrados nos distintos regimes 
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de trabalho (RTI, RTP e Horistas) com vistas a atender o processo natural de 

expansão do curso. 

É neste ambiente, de qualidade plena, considerando sua infraestrutura física, à 

dimensão do seu corpo docente e técnico administrativo, organização didático-

pedagógica e a população do Vale do Jamari que a FAEMA promove o 

desenvolvimento de seus cursos, e que propõe a autorização do curso de Pedagogia, 

organizado em regime semestral, com a oferta de 250 (duzentos e cinquenta) vagas 

anuais. 

 

4.4. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 

 

A FAEMA, em sua busca constante da atualização dos processos de ensino-

aprendizagem, definiu como política institucional a elaboração de plano de ensino 

contendo competências e habilidades que atendam às premissas do Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. Os planos de ensino são elaborados 

buscando a interface entre a ementa, as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas e/ou adquiridas, as estratégias e recursos metodológicos utilizados 

para o desenvolvimento e/ou aquisição das mesmas. 

A cada início de semestre é executado o Planejamento Pedagógico, conduzido 

pelas Coordenadorias de Curso e supervisionado pelo Serviço Didático Pedagógico 

de Apoio - SEDA. Ao longo de todo o semestre o SEDA dá continuidade aos trabalhos, 

verificando em trabalho conjunto com as Coordenadorias de Curso, o cumprimento 

das atividades planejadas no início do semestre. 

A FAEMA tem institucionalizado o uso de métodos ativos no processo ensino-

aprendizagem. (Processo Nº 580/2015/SECON/FAEMA e Resolução Nº 

053/2015/CONSEPE/FAEMA). Para dar credibilidade a esse Processo/Resolução. 

Foram realizadas capacitações docentes, nas quais foram abordados temas tais 

como: estudo de caso, problematização, estudo por temas, simulações, avaliações, 

aprendizagem baseada em problemas, Team-Based Learning Collaborative (TBL) 

dentre outras.  

Treinamentos conduzidos com a temática de métodos ativos já faziam parte da 

capacitação pedagógica dos docentes, que também se debruçaram sobre outros 
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temas, a saber: avaliação discente, autoavaliação institucional, instrumentos de 

avaliação. 

A FAEMA entendendo que a avaliação não é simplesmente um processo 

parcial e linear, mas sim um processo de ensino-aprendizagem que assume uma 

dinâmica permanente de reajustes com vistas a atingir as habilidades e competências 

propostas, constituiu em prol do supracitado, a Comissão de Avaliação (Portaria Nº 

023/2015/GDG/FAEMA). Esta comissão (Processo Nº 540/2015/SECON/FAEMA e 

Resolução Nº 052/2015/CONSEPE/FAEMA) possui uma natureza executiva e 

consultiva responsável pelos processos internos de elaboração, sistematização e 

disponibilização de informações referentes à avaliação discente que objetiva a 

aquisição de competências e habilidades desenvolvidas nos distintos componentes 

curriculares, relacionando a estas aquisições os objetivos da Taxonomia de Bloom. 

Neste contexto, os planos de ensino utilizados para o desenvolvimento dos 

componentes curriculares norteiam o processo ensino-aprendizagem e expressam as 

políticas da instituição. Os trabalhos da CPA respaldam os procedimentos de 

acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. 

A finalidade da Comissão de Avaliação da FAEMA é promover a realização do 

processo de avaliação discente, de modo a garantir a qualidade no binômio ensino-

aprendizagem, além da otimização e sistematização do processo de trabalho que 

tange os cenários de avaliação. Outro ponto tocante das ações da comissão 

supracitada é disseminar entre discentes e docentes que a proposta de avaliação 

executada na FAEMA apresenta um caráter contínuo e formativo tendo em 

consideração os aspectos afetivos, cognitivos e relacionais, priorizando que o 

processo de avaliação do ensino-aprendizagem deverá contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades dos discentes, tornando-se então uma ferramenta 

de cunho pedagógico, auxiliando a aferição do processo e contribuindo para a melhora 

da aprendizagem e qualidade do ensino.  

A avaliação formal do ensino e aprendizagem dos discentes e tutores do curso 

de Pedagogia da FAEMA encontra-se definida no Regimento Geral da FAEMA, no 

CAPÍTULO V - DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 
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Art. 52. O aproveitamento escolar é avaliado mediante verificações parciais, 

durante o período letivo, e eventual exame final, expressando-se, o resultado de cada 

avaliação, em notas de 0,0 (zero) a 10 (dez). 

Art. 53. São atividades curriculares, as preleções, pesquisas, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais 

previstos nos respectivos planos de ensino, aprovados pela coordenadoria de curso. 

Parágrafo único. O professor, a seu critério ou a critério da respectiva 

coordenadoria, pode promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e 

extraclasse, que podem ser computados nas notas ou conceitos das verificações 

parciais, nos limites definidos pela Coordenadoria de Curso. 

Art. 54. A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre 

a frequência e o aproveitamento. 

§ 1º. Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e responsabilidade 

do controle de frequência dos alunos, devendo o Coordenador de Curso fiscalizar o 

cumprimento desta obrigação, intervindo em caso de omissão. 

§ 2º. É atribuída nota 0,0 (zero) ao aluno que usar meios ilícitos ou não 

autorizados pelo professor, quando da elaboração dos trabalhos, de verificações 

parciais, exames ou qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de 

conhecimento, por atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de sanções 

cabíveis por ato de improbidade. 

Art. 55. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa 

em grau de 0,0 (zero) a 10 (dez). 

§ 1º. É atribuída nota 0,0 (zero) ao aluno que deixar de se submeter à 

verificação prevista em data fixada. 

§ 2º. O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, nas 

datas fixadas, pode requerer prova substitutiva para cada disciplina, com justificativa 

que indique justo motivo para a ausência, de acordo com o calendário escolar, 

cabendo a decisão ao Coordenador de Curso. 

§ 3º. Pode ser concedida revisão de nota, por meio de requerimento, dirigido à 

Coordenadoria de Curso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a divulgação do 

resultado. 
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§ 4º. O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, 

devendo, sempre, fundamentar sua decisão. 

§ 5º. Não aceitando a decisão do professor, o aluno, desde que justifique, pode 

solicitar ao Diretor Geral que submeta seu pedido de revisão à apreciação de 3 (três) 

outros professores do mesmo Curso. 

§ 6º. Se concordarem em alterar a nota, esta decisão é a que prevalece; não 

havendo unanimidade, prevalece a nota atribuída pelo professor da disciplina que 

avaliou a prova, cabendo recurso, em última instância final, ao CONSEPE. 

Art. 56. Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco 

por cento (75%) às aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é 

aprovado: 

I - independente de exame final, quando obtiver nota de aproveitamento não 

inferior a 6,0 (seis), correspondente à média aritmética das notas dos exercícios 

escolares realizados durante o período letivo; 

II - mediante exame final, quando tenha obtido nota de aproveitamento inferior 

a 6,0 (seis) e obtido média final não inferior a 6,0 (seis), correspondente à média 

aritmética entre a nota de aproveitamento e a nota do exame final. 

Parágrafo único. As médias são expressas em números inteiros ou em números 

inteiros mais cinco décimos. 

Art. 57. É considerado reprovado o aluno que: 

I - não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) das aulas 

e demais atividades programadas, em cada disciplina; 

II - não obtiver, na disciplina, média final igual ou superior a 6,0 (seis). 

Art. 58. O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima 

exigida, deve repetir a disciplina. 

Art. 59. É promovido, o aluno aprovado em todas as disciplinas do período 

cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência. 

Parágrafo único. O aluno, promovido em regime de dependência, deve 

matricular-se, prioritariamente, em período seguinte e nas disciplinas de que depende, 

observando-se a compatibilidade de horário, oferecimento da disciplina, 

disponibilidade de vagas e aplicando-se, a todas as disciplinas, as mesmas exigências 

de frequência e aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores. 
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Art. 60. Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação de cada 

disciplina, em horário ou período especial, a critério da Coordenadoria de Curso. 

Art. 61. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

disciplinados pelo CONSEPE, aplicados por banca examinadora especial, pode ter 

abreviado a duração do seu curso, de acordo com a legislação e normas vigentes.  

 

4.5 MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL 
 

O material didático para a oferta de cursos a distância da Faculdade foi 

devidamente elaborado e preparado por equipe de professores conteudistas da 

empresa contratada SAGAH S.A, especializada em suas áreas de formação, sob 

supervisão e validação da equipe multidisciplinar da FAEMA. 

Esta equipe apresenta sua constituição baseada na diferenciada formação de 

seus componentes, tomando como base as áreas de conhecimento de cada 

integrante. A equipe multidisciplinar está devidamente nomeada por meio de Portaria 

da Instituição. São atribuições da equipe multidisciplinar: ser responsável pela 

concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos 

educacionais para a educação à distância; elaborar o plano de gestão para o ensino 

à distância, documento que determinará as implantações e os processos de trabalhos 

a serem formalizados no âmbito do EaD. 

 Desta forma, a Instituição está atenta à qualidade necessária para a 

elaboração do material didático, uma vez que o material que será disponibilizado aos 

estudantes foi confeccionado por profissionais da área do curso e especialistas em 

educação a distância, atendendo aos conteúdos curriculares do Projeto Pedagógico 

Institucional, devidamente demandados e validados pelos NDEs, Colegiados e equipe 

multidisciplinar, sempre atentos às instruções das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia 

A equipe de profissionais que elaborou o material faz parte da empresa SAGAH 

(SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS), contratada como fornecedora de 

conteúdo digital. Foi celebrado o Contrato de Prestação de Serviços, devidamente 

documentado. 
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O conteúdo SAGAH apresenta a Unidade de Aprendizagem (UA) composta por 

objetos de aprendizagem que permitem ao aluno desempenhar um papel ativo no 

processo de construção do conhecimento. Os estudos sobre aprendizagem 

demonstram que a taxa de aprendizagem cresce com a realização de atividades pelos 

alunos. Assim, as unidades foram elaboradas tendo como ponto de partida uma 

atividade de desafio que estimula o aluno ao estudo dos materiais didáticos que 

compõem a unidade: textos, vídeos e exercícios de fixação. 

 Itens que compõem uma Unidade de Aprendizagem 

1. Apresentação: 

Contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de aprendizagem, em 

termos de conteúdo, habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem 

servem como norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a 

unidade. 

Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. A 

elaboração de tais objetivos: 

a) delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação; 

b) assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a 

efetividade da experiência de aprendizado podem ser determinadas; 

c) permite que o professor e os alunos distingam as diferentes variedades ou 

classes de comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia 

de aprendizado tem maiores chances de sucesso; e 

d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como 

estrutura conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado. 

2. Desafio de Aprendizagem: 

Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de atividades que abordem 

conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. O objetivo do 

desafio não é encontrar a resposta pronta no texto, mas sim provocar e instigar o aluno 

para que ele se sinta motivado a realizá-la. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma 

situação real e formular um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno 

uma análise para se resolver uma questão específica. 

Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, um 

projeto, um relatório, etc. Ou seja, o aluno deverá produzir algo que comprove a 

realização da atividade e que permita a avaliação do seu desempenho. O resultado 
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da atividade é entregue no ambiente virtual de aprendizagem. Os seguintes itens 

constam no desafio: 

a) descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada  

b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar 

como resultado do desafio; e 

C) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue 

pelo aluno e que sirva de orientação para a correção da atividade. 

3. Infográfico: 

É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os conteúdos 

disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e 

ilustrações para que possam transmitir visualmente uma informação.  

4. Conteúdo do livro: 

Cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro selecionado 

Esses trechos serão produzidos em flipbook e disponibilizados aos alunos por 

intermédio de um link que o direciona para o material. 

5. Dica do professor: 

A dica do professor é um vídeo de curta duração sobre o tema principal da 

unidade de aprendizagem.  

A dica do professor tem por objetivo apresentar o conteúdo em um formato 

dinâmico, complementando os demais objetos de aprendizagem.  

6. Exercícios de fixação 

São questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. São 

exercícios que reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias 

trabalhadas na unidade de aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em 

cada unidade de aprendizagem. Cada exercício é apresentado e, após a resolução 

pelo aluno, a resposta correta é assinalada. Todas as opções de respostas possuem 

feedback, inclusive os distratores.  

7. Na Prática 

É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a teoria 

na prática. A aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na unidade de 

aprendizagem é exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a metodologia favorece o 

desenvolvimento das competências profissionais pelo conhecimento das situações 

reais da vida profissional. 
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8. Saiba Mais 

Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos 

abordados na unidade de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, vídeos 

e outros materiais que estimulam a continuidade da leitura e o interesse de 

aprofundamento dos conteúdos. 

9. Material impresso 

A plataforma possibilita a impressão de todo o material disponibilizado 

virtualmente, com configuração adequada, caso seja da necessidade particular do 

discente. 

Outro ponto importante de se destacar são os materiais produzidos e indicados 

pelos docentes como vídeos, documentos científicos entre outros que complementam 

as unidades de aprendizagem SAGAH que possibilitam desenvolver a formação 

definida no PPC, todo este material passa pelo controle e supervisão da equipe 

multidisciplinar e NDE.  

Cabe salientar que não está previsto entrega de material impresso físico, mas 

a plataforma possibilita a impressão de todo material disponibilizado virtualmente, com 

configuração adequada, caso seja da necessidade particular do discente. 

 

4.6 PROCESSO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO (LOGÍSTICA) 

 

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

formalizado, atendendo à demanda e possuindo plano de contingência para a garantia 

de funcionamento. Todo o processo está previsto no plano de gestão. 

O material didático para a modalidade de ensino a distância deve ser focado 

na aprendizagem.  O estudante utilizará este material como instrumento de estudo, e 

sendo assim os conteúdos foram elaborados para ter uma organização que facilite 

sua aprendizagem. A produção e elaboração dos materiais instrucionais são feitas por 

uma equipe de profissionais qualificada. Para isso, a FAEMA celebrou com a Sagah 

Educação S.A., Contrato de Licenciamento de Conteúdo, para produção do material 

didático de acordo com os objetivos e perfil do curso de Pedagogia.  

O processo de todo o controle da produção (partindo a produção dos conteúdos 

elaborados pelos docentes das disciplinas, (vídeos, roteiros, escolha de textos 

científicos, protocolos laboratoriais, lista de exercícios) e distribuição deste e outros 
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materiais didáticos em formato digital no ambiente virtual (AVA) é realizado na 

FAEMA, com total supervisão do Núcleo Docente Estruturante – NDE e equipe 

multidisciplinar. Cabe salientar que não está previsto entrega de material impresso 

físico, mas a plataforma possibilita a impressão de todo o material disponibilizado 

virtualmente, com configuração adequada, caso seja da necessidade particular do 

discente. 

 

4.7 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

O Estágio Supervisionado é compreendido como o conjunto das experiências 

vividas pelo aluno ao longo de sua formação. Representam, sobretudo, um elemento 

mediador entre a formação profissional e a realidade social locoregional.  

O Estágio Supervisionado visa preparar o aluno para uma prática 

profissionalizante de qualidade, vinculada a uma postura crítica e reflexiva perante os 

conhecimentos teóricos, assim como uma postura ética diante do trabalho. É uma 

atividade desenvolvida em situação real sob a supervisão de profissional qualificado 

e objetiva oferecer uma formação pluralista e generalista. 

O estágio supervisionado do Curso de Pedagogia consiste em promover a 

vivência e aplicação dos conhecimentos, as atitudes, as habilidades e as 

competências desenvolvidas e adquiridas pelos alunos, durante a evolução do curso, 

para a atuação na área da Pedagogia. As atividades deverão ser realizadas no 

decorrer do curso, e terão a supervisão de docentes das áreas da Pedagogia, 

também, pelos profissionais formados vinculados aos campos de estágios 

conveniados. O objetivo principal do Estágio Supervisionado para o curso é possibilitar 

ao aluno a concretização e a integração teoria-prática dos conhecimentos necessários 

à sua formação profissional básica. Entende-se que esta construção se dará através 

da articulação entre todas as atividades de ensino-aprendizagem, principalmente 

aquelas ligadas à prática profissional.  

Os Estágios Supervisionados Curriculares na Faculdade de Educação e Meio 

Ambiente – FAEMA estão institucionalizados, são regidos por regulamento próprio e 

atendem as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Legislação Específica Sobre Estágio 

(LEI N.º 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008), na especificidade de cada curso, 
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sendo que os Estágios Supervisionados do Curso de Pedagogia, integralizam em sua 

totalidade 400 horas, carga horária considerada adequada. 

Os Estágios Supervisionados do Curso de Pedagogia apresentam formas 

definidas de orientação, supervisão e coordenação, modelos de relatórios de Estágio 

Supervisionado da FAEMA, tanto os parciais quanto o final. Contam, ainda, com 

amplo rol de locais conveniados e boletins de avaliação padronizados, que podem ser 

conhecidos na Secretaria da IES, além dos Projetos de Extensão que podem ser 

realizados em atividades nos estágios ampliando o rol e o espectro de vivências e 

experiências profissionais. 

Os professores orientadores procuram alertar os alunos para o exercício 

integrado entre ensino e o mundo do trabalho, bem como, estimulá-los para a 

consolidação das competências previstas no perfil do egresso.  

As escolas conveniadas e receptoras se comprometem em disponibilizar um 

supervisor para acompanhar e orientar os alunos durante seu trabalho como 

estagiário. O coordenador do curso e o supervisor apresentam um fluxo de 

comunicação aberto, sempre que necessário através de canal próprio devidamente 

registrado para que esta documentação possa servir como instrumentalização para a 

otimização das práticas de estágio.  

Outro ponto importante é a percepção dos discentes estagiários plasmados nos 

questionários da CPA e a percepção do NDE, ambas as percepções geram insumos 

para os processos de gestão e atualização dos estágios com foco na maximização da 

qualidade dos mesmos para atender o perfil do egresso em sua plenitude de maneira 

mais assertiva.   

O Regulamento dos Estágios Supervisionados, atualizado, foi aprovado em 

reunião do CONSEPE do dia 01/07/2015, por meio da Resolução 

011/2015/CONSEPE/FAEMA, que atende a Lei Federal - Estágio - Lei nº 11.788, de 

25/09/2008. As demais ações, também, foram incrementadas e seus resultados 

podem ser vistos junto à Coordenação do curso. 

O Regimento Geral da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA 

expressa no CAPÍTULO VII - DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS: 

Art. 66. O estágio supervisionado, quando integrante do currículo do curso, 

consta de atividades de prática pré-profissional, exercidas em situações reais de 

trabalho, sem vínculo empregatício. 
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Parágrafo único. Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária 

total do estágio, prevista no currículo do curso, nela se podendo incluir as horas 

destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades. 

Art. 67. O estágio supervisionado é regulamentado pelo CONSEPE, ouvida a 

Coordenadoria de Curso. 

 

4.8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

No Curso de Pedagogia o currículo prevê 200 horas de Atividades 

Complementares, as quais serão distribuídas ao longo dos seis semestres previstos 

para o curso, devendo o aluno, obrigatoriamente, cumprir essas atividades para a 

integralização da carga horaria do curso. 

As atividades complementares constantes neste PPC estão institucionalizadas 

e consideram a carga horária, a diversidade de atividades, a aderência à formação 

geral e específica do discente, possui regulamentação própria, e são desenvolvidas 

sob a forma de eventos técnico-científicos (seminários, simpósios, conferências, 

congressos, jornadas e outros da mesma natureza); monitorias em disciplinas; 

assistência a defesa de monografias, dissertações e teses; participação discente em 

órgãos de representação colegiada; e disciplinas de outros cursos, e os projetos e 

programas de extensão com foco nas necessidades locoregionaisatravés de sua 

política de extensão e sua interrelação com as demais políticas institucionais na 

tentativa de se aproximar da estratégia 12.7 estabelecida pela meta 12 constante no 

PNE, Lei N° 13.005, de 25 de junho de 2014. No Curso de Pedagogia existe um forte 

empenho por parte da comunidade docente e discente na realização de atividades de 

extensão ao longo do curso, seja atrelado aos componentes curriculares ou em ações 

isoladas sempre com foco no perfil exigido de formação e nas necessidades 

locorregionais. 

Para o desenvolvimento das Atividades Complementares do Curso de 

Pedagogia, aquelas de caráter científico, cultural e acadêmico, que se articulam ao 

processo de formação profissional com a finalidade de enriquecer e atualizar este 

processo, foi elaborado um detalhado Regulamento onde estão contidas as diretrizes 

e modalidades a que pertencem tais atividades. Ajustes nos mecanismos de 
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planejamento e acompanhamento das Atividades Complementares caberão à 

Coordenação do Curso e ao NDE. 

Os discentes deverão cumprir carga horária de 200 horas em Atividades 

Complementares, de acordo com o Regulamento. 

A gestão das atividades complementares do curso e a validação das mesmas, 

através de seus comprovantes, são realizados e analisados pelo coordenador e o 

NDE do respectivo curso e após segue para apreciação do Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da FAEMA. 

O regulamento assim como a relação das atividades sugeridas/permitidas, com 

respectivas cargas horárias são divulgadas para a comunidade acadêmica através do 

site da FAEMA e podem ser conhecidas na Secretaria da IES.  

4.9 RABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

O TCC é um componente curricular obrigatório, centrado em determinada área 

teórico-prática ou de formação profissional com estimada relevância social e/ou 

profissional sempre que possível priorizando as necessidades locais e regionais, com 

vistas a propiciar ao alunado do Curso de Pedagogia uma vivência prática da 

pesquisa, promovendo a síntese e integração do conhecimento e consolidação das 

técnicas de investigação.  

O TCC do Curso de Pedagogia da FAEMA –é realizado no 7º e 8º semestres. 

A carga horária total do TCC é de 80 horas.  

O TCC propicia o discente a realizar e vivenciar todas as fases necessárias 

para a elaboração do TCC, desde o desenvolvimento do domínio dos fundamentos 

teórico-metodológicos da pesquisa relacionada aos aspectos biopsicossociais, bem 

como, sua capacitação na efetiva elaboração de estratégias de busca bibliográfica, 

perpassando a elaboração do projeto de pesquisa contendo todos os elementos 

necessários, finalizando com o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso e 

execução do projeto de pesquisa, culminando na apresentação oral a uma banca 

examinadora demonstrando o domínio do estado de arte sobre a temática pesquisada. 

A aprovação no TCC será presencial, conforme preconiza a legislação em vigor 

e dependerá do parecer da banca examinadora, especialmente convidada, sendo um 

dos examinadores o docente orientador, aquele que acompanhou e orientou o 
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discente em todas as etapas. Será considerado aprovado no TCC o acadêmico que 

na média final da Banca Examinadora lograr resultado igual ou maior que 6,0 (seis).  

Cabe salientar que existem mecanismos efetivos de acompanhamento e de 

cumprimento das fases do TCC e meios de divulgação proporcionados pela FAEMA, 

todos descritos no Manual de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento do TCC. 

Cada docente orientador poderá orientar no máximo 10 (dez) discentes por 

semestre, devendo realizar orientações quinzenais ou mensais com os discentes sob 

a sua responsabilidade, em horários previamente agendados. Após a realização das 

orientações, o discente e o docente assinarão uma ficha de orientação, constando 

qual foram os assuntos discutidos durante a orientação e quais as atividades que 

devem ser desenvolvidas para a próxima orientação.  

O mecanismo efetivo de acompanhamento e de cumprimento do trabalho 

segue a seguinte forma: os docentes orientadores ministram componentes 

curriculares diretamente relacionados ao desenvolvimento do trabalho de conclusão 

do curso, solicitando a cada período determinado, a elaboração de uma fase do TCC 

(capítulos, pesquisas, estatística e etc.) e ao final de cada fase do projeto, o discente 

apresenta o seu trabalho e entrega o material correspondente ao docente orientador, 

que realiza uma avaliação do mesmo.  

Os discentes após concluírem o Trabalho de Conclusão de Curso e obtiverem 

a Carta de Indicação para a defesa, em ata pública divulgada pelo orientador, deverão 

defendê-lo.  

Na defesa, o discente tem 15 (quinze) minutos para apresentar seu trabalho, e 

a banca examinadora, composta por três membros, tem até 10 (dez) minutos para 

fazer sua arguição, dispondo ainda o discente de outros 10 (dez) minutos para 

responder aos examinadores. A atribuição de notas pelos membros da Banca 

Examinadora ocorrerá após o encerramento da etapa de arguição, obedecendo ao 

sistema de notas individuais por examinador, levando-se em consideração o texto 

escrito, a exposição oral e a defesa na arguição perante os membros componentes 

da Banca Examinadora.  

A nota final do discente será o resultado da média aritmética das notas 

atribuídas pelos membros da Banca Examinadora. Para aprovação, o discente deve 

obter média aritmética igual ou superior a 6,0 (seis). As demais regras necessárias ao 
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desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso e defesa oral constam do 

Manual do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Meios de divulgação de trabalhos de conclusão de curso 

 A FAEMA proporciona a seus discentes a oportunidade de divulgarem para a 

comunidade interna e externa as produções e os trabalhos realizados. Canais de 

divulgação existentes: 

1. Internet – na página da FAEMA (site: www.faema.edu.br) existe um link onde 

os discentes da instituição podem publicar os trabalhos e os eventos realizados 

individualmente ou em grupo, obtendo para isso todo o suporte técnico do setor 

de informática. Também no site da FAEMA, eles tomam conhecimento de 

notícias da Instituição, como trabalhos desenvolvidos por discentes e docentes, 

participação em feiras, congressos e outros eventos acadêmicos, como 

também o relato de prêmios recebidos por discentes e docentes da FAEMA, 

entre outras notícias. 

2. Revista Científica FAEMA - A Revista Científica FAEMA é uma publicação 

eletrônica cujo objetivo principal é mostrar os resumos dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso, artigos científicos desenvolvidos por acadêmicos e 

docentes da FAEMA, além de atender a comunidade acadêmica externa. 

3. Anais das Semanas de Curso - Publicação dos anais com os trabalhos 

apresentados nas semanas de curso.  

4. Anais do Encontro Científico da FAEMA - Publicação dos anais com os 

trabalhos apresentados no Encontro Científico da FAEMA. 

5. Biblioteca - O acervo físico, bem como o repositório digital institucional da 

Biblioteca da FAEMA (é aberto ao depósito das publicações realizadas pelos 

discentes e docentes como as monografias de conclusão de curso de 

graduação e pós-graduação, dissertações de mestrados, teses de doutorados 

e outros trabalhos elaborados pela comunidade acadêmica). O repositório 

digital REPINS-FAEMA promove a livre divulgação dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso da FAEMA e atualmente congrega 1279 trabalhos de 

conclusão de curso depositados e disponíveis ao público via acesso livre 

através da internet. 

O Manual de Trabalho de Conclusão de Curso é divulgado para a comunidade 

acadêmica através do site da FAEMA e na Secretaria da IES.  
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4.10 APOIO AO DISCENTE 
 

A assistência ao estudante abrange as partes de orientação psicológica, 

pedagógica, profissional e acessibilidade, portanto, em função da importância dos 

temas, a FAEMA possui políticas e ações de acolhimento e permanência, 

acessibilidade metodológica e instrumental, nivelamento, intermediação e 

acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico 

e profissional, além de prestar assistência às demais demandas dos alunos.  

Os seguintes programas de apoio ao discente, todos eles implantados e com 

regulamento próprio, são implementados sob os auspícios do Serviço Didático-

Pedagógico de Apoio – SEDA, criado pela Res. nº 017/2007/CONSEPE/FAEMA: 

● Serviço Psicopedagógico de Apoio (SPA) - Como integrante das 

políticas institucionais da FAEMA, o SPA atua principalmente no processo ensino-

aprendizagem, diagnosticando problemas e obstáculos que interfiram na integração 

do aluno à vida acadêmica, programando procedimentos de ordem psicopedagógica 

que envolvam a Instituição e trabalhando para o equacionamento das dificuldades 

encontradas. O objetivo do SPA/FAEMA é estreitar as relações da IES com os alunos, 

direção, gerências, coordenações, professores e colaboradores de maneira geral, 

recebendo, analisando, investigando e encaminhando solicitações desses segmentos 

aos setores responsáveis, sugerindo ações e mudança para a melhoria dos sistemas 

de gestão, além de promover ações efetivas que prezem pelo bem-estar e qualidade 

de vida para a comunidade acadêmica, prevenindo e fornecendo suporte ao 

desenvolvimento pessoal e social, objetivando o sucesso no desempenho acadêmico. 

Como objetivos específicos, ressaltamos que o SPA, além de oferecer atendimento 

psicopedagógico aos discentes, proporcionando subsídios para minimizar ou 

solucionar dificuldades, orienta os discentes no desenvolvimento pessoal, 

educacional e profissional, na busca de qualidade no âmbito do ensino e da 

aprendizagem. Realiza acolhimento institucional na comunidade acadêmica em casos 

que envolvem deficiência permanente ou transitória ou síndromes específicas para 

promoção de seu desenvolvimento acadêmico, promove todas as ações necessárias 

para possibilitar e subsidiar a acessibilidade em todos os ambientes e serviços que 

favoreçam o processo de inclusão (questões de gênero, relações étnico-raciais e 
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oferecendo suporte aos portadores do espectro autista). Para além da problemática 

enfrentada no cotidiano do ensino-aprendizagem na FAEMA, o SPA, em consonância 

com seus objetivos, promove o atendimento e acolhimento de discentes com 

diagnóstico prévio de quaisquer patologias que influenciem no comportamento, 

conduta e processo de aprendizagem. Nestes casos, o SPA promove apoio 

interventivo ao discente e preparação para manejo da situação e aspectos didáticos-

pedagógicos para os docentes referente a situação deste discente, repassando as 

informações sobre condições de tratamento, atendimento e cuidados para todo o 

corpo administrativo da instituição. (http://www.faema.edu.br/spa/). 

● Programa de Tutoria e Nivelamento - A Instituição possui um eficiente 

e competente mecanismo de nivelamento para auxiliar aqueles alunos ingressantes 

na Instituição com evidentes problemas de aprendizado e que não conseguem 

acompanhar o ritmo de aprendizagem da turma na qual estão inseridos. O programa 

apresenta uma dinâmica que mescla encontros presenciais, chats, fórum. O programa 

de tutoria também abarca a familiarização e o aprendizado dos elementos digitais tão 

necessários atualmente e, também, questões e instrumentalização sobre educação à 

distância; para este ponto específico a FAEMA conta com uma coordenação de 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (COORD. AVA). O Programa é de conhecimento 

da comunidade acadêmica e pode ser acessado livremente no portal da FAEMA- 

http://www.faema.edu.br/tutoria-nivelamento/ 

● Programa de Estímulo à Produção e divulgação Científica e 

Projetos de Extensão - Outras políticas que a FAEMA considera importantes se 

referem ao apoio à produção e divulgação científica e os projetos de extensão, 

estimulando a permanência do acadêmico na Instituição e sua efetiva participação 

nesses programas, além de possuir revista impressa e online para divulgação dos 

trabalhos acadêmicos dos discentes juntamente com seus docentes (Revista 

Científica da FAEMA ISSN: 2179-4200) e a Editora FAEMA promovendo o lançamento 

de ebooks e livros impressos. 

● Programa de Acompanhamento de Egressos (PEG) - O PEG 

(http://www.faema.edu.br/peg/) que proporciona uma estreita e permanente relação 

entre o egresso e a FAEMA, busca meios para que o egresso possa restabelecer e 

manter o contato com seus colegas de curso e professores. Mantém o egresso 

integrado às ações na área de ensino, pesquisa e extensão, objetivando, sempre, a 
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educação continuada. Avalia o perfil do egresso que se formou, bem como a qualidade 

do projeto pedagógico do curso, a infraestrutura e o corpo docente, além da análise 

do mercado de trabalho e suas demandas, sempre estreitando a relação do 

egresso/Faculdade, proporcionando parâmetros para uma constante melhoria na 

qualidade do ensino. Averigua constantemente se os egressos estão trabalhando, e 

se tal atividade está diretamente ligada à sua área específica de formação. A FAEMA 

também estimula a produção de pesquisas sobre a satisfação do egresso (já 

estimulou pesquisas nos cursos que possuem egressos como Enfermagem e 

Fisioterapia, este último trabalho premiado no I Simpósio Interdisciplinar em Saúde de 

Rondônia), outro ponto da PEG são as ações que os egressos podem usufruir como: 

a inscrição no banco de talentos da FAEMA (banco de recursos humanos que consiste 

em executar o processo de atração e seleção para empresas parceiras de 

profissionais) e as ações promovidas pelo SPA sobre orientação profissional.  

A FAEMA com o intuito de oferecer o melhor aos seus discentes vem firmando 

convênios, com entidades públicas e privadas, para que ocorram os estágios 

curriculares, remunerados e não remunerados, cuja finalidade é integrar o aluno ao 

mercado de trabalho, e oferecer-lhes melhores condições quando atuarem 

profissionalmente. A FAEMA apresenta convênio com o CIEE para intermediar os 

estágios curriculares não obrigatórios remunerados. Juntamente a isso, a FAEMA 

proporciona as mais variadas formas de atividades complementares, bem como 

diversos cenários para que os nossos discentes possam cumprir as horas exigidas 

pela matriz curricular, e ao mesmo tempo enriqueçam os seus conhecimentos com 

aprendizados nem sempre possíveis em sala de aula. 

Na FAEMA a comunidade discente ainda não se organizou em centro 

acadêmico, apesar dos esforços empreendidos pela IES; não obstante, a IES conduz 

a organização da eleição dos representantes discentes nos órgãos colegiados 

institucionais e CPA. Esta organização está toda relatada mediante atas, fotos e 

projeto (http://www.faema.edu.br/representacao-discente/). 

A FAEMA na esfera administrativa da IES apoia o discente por meio do 

oferecimento de vários programas de descontos e de bolsas, beneficiando assim, ao 

acadêmico e seus familiares. Dentre os programas podemos citar: PROUNI; FIES; 

Bolsas parciais e integrais oferecidas pela FAEMA; Bolsas frutos de convênios 

firmados com associações e entidades de classe; Financiamento Próprio Institucional 
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(FIEF), entre outros. Estas e outras formas de apoio financeiro podem ser consultados 

em http://www.faema.edu.br/politicas-institucionais-resolucoes/. 

Ainda, é disponibilizado ao aluno uma forma de autoatendimento no site da 

FAEMA, pelo Sistema Aberto de Gestão Unificada - SAGU, no qual é possível acessar 

informações acadêmicas.(notas e frequência, planos de ensino) e pelo Sistema 

Integrado de Gestão da Aprendizagem - SIGA, no qual o aluno tem acesso a 

atividades postadas pelos docentes de cada disciplina. 

4.11 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 
EXTERNA  
 

A gestão do Curso de Pedagogia da FAEMA se baseia em um tripé que 

consiste nas métricas auferidas periodicamente pela CPA, nas avaliações externas 

das comissões (promovidas pelo INEP) e outras avaliações periódicas de satisfação 

realizadas pela própria coordenação, no intercurso dos semestres como, por exemplo, 

o uso do Net Promoter Score. Além disso, a Comissão de Avaliação da FAEMA (CAF) 

proporciona métricas e dados à coordenação do curso sobre a evolução dos alunos 

no curso no que tange aos ciclos semestrais dos processos avaliativos.  

A CPA através de seus questionários com foco no coordenador de curso, 

docentes, infraestrutura e políticas, abastece a coordenação do curso com dados para 

que possa conduzir sua gestão e elaborar seu plano de gestão. A isso se soma às 

avaliações externas institucionais que são transformadas em processos que tramitam 

no NDE para que o mesmo possa tecer suas percepções e contribuir de maneira 

efetiva com a gestão do curso.  

Outro ponto importante que contribui para a gestão do curso se centra nos 

dados auferidos sobre os ciclos avaliativos semestrais e a condução do aluno nas 

trilhas de aprendizagem (engajamento nas tarefas acadêmicas) que são 

disponibilizadas ao coordenador de curso. Importante salientar que o NDE tem 

importante papel juntamente com o coordenador de curso na análise e tomada de 

decisão sobre a condução de questões diretamente ligadas à gestão e norteamento 

do planejamento do Curso de Pedagogia da FAEMA. 

Cabe ressaltar que o plano de gestão, resultados auferidos pela CPA e 

avaliações externas (INEP) estão disponíveis à comunidade envolvida no Curso de 

Pedagogia, além de tomarem conhecimento via reuniões e relatórios públicos 

disponibilizados na biblioteca e na coordenação de Curso. 
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4.12 AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 
 

Na avaliação do Projeto de Curso serão observados: 

I. Na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo 

docente e a adequação do docente a cada atividade prevista: (aula teórica; 

aula prática, APS, orientação de estágio, orientação de TCC, orientação 

de monitoria, orientação de iniciação científica). Infraestrutura física, 

laboratórios, recursos de informática e acervo e serviços da biblioteca; 

II. Na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de 

disciplina, bem como referencial bibliográfico destinado ao curso; 

III. Na gestão do Curso: movimentação de alunos: matrícula, transferência 

recebida, transferência expedida, trancamento, cancelamento, abandono, 

transferência interna. 

 

Das Instâncias da Avaliação dos Projetos de curso: 

A Avaliação do Projeto de Curso acontece em várias instâncias no âmbito 

institucional: 

I. No Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso; 

II. No Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento, Planejar, 

Acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos regulares do 

curso; 

III. Na CPA, a qual compete a avaliação institucional nas 10 dimensões 

orientadas pelo SINAES; 

IV. No Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da FAEMA. 

 

O processo de avaliação do curso de Pedagogia da FAEMA envolve toda a 

comunidade acadêmica e todas as facetas de um projeto pedagógico, como: avaliar 

discentes, docentes, conteúdos curriculares, carga horária, bibliografia adotada, 

instrumentos tecnológicos utilizados, laboratórios e equipamentos, dentre outros itens. 

A gestão do Curso de Pedagogia da FAEMA se baseia em um tripé que consiste 

nas métricas auferidas periodicamente pela CPA, nas avaliações externas das 
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comissões (promovidas pelo INEP) e outras avaliações periódicas de satisfação 

realizadas pela própria coordenação, no intercurso dos semestres. Além disso, a 

Comissão de Avaliação da FAEMA (CAF) proporciona métricas e dados à 

coordenação do curso sobre a evolução dos alunos no curso no que tange aos ciclos 

semestrais dos processos avaliativos.  

A CPA através de seus questionários com foco no coordenador de curso, 

Docentes, infraestrutura e políticas, abastece a coordenação do curso de Pedagogia 

com dados para que possa conduzir sua gestão e elaborar seu plano de gestão. A 

isso se soma que as avaliações externas institucionais são transformadas em 

processos que tramitam no NDE para que o mesmo possa tecer suas percepções e 

contribuir de maneira efetiva com a gestão do curso. Outro ponto importante que 

contribui para a gestão do curso se centra nos dados auferidos sobre os ciclos 

avaliativos semestrais e a condução do aluno nas trilhas de aprendizagem 

(engajamento nas tarefas acadêmicas) que são disponibilizadas ao coordenador de 

curso. Importante salientar que o NDE tem importante papel juntamente com o 

coordenador de curso na análise e tomada de decisão sobre a condução de questões 

diretamente ligadas à gestão e norteamento do planejamento do curso de Pedagogia 

da FAEMA. 

Especialmente no último ano, o NDE do curso de Pedagogia da FAEMA expõe 

seu compromisso na condução das atividades de modo a oportunizar o melhor 

aproveitamento possível do acadêmico no percurso da graduação, ajustando cargas 

horárias, componentes curriculares e campos para o desenvolvimento de atividades 

práticas/estágios curriculares obrigatórios. 

Cabe ressaltar que o plano de gestão, resultados auferidos pela CPA e 

avaliações externas (INEP) estão disponíveis à comunidade envolvida no curso de 

Pedagogia, além de tomarem conhecimento via reuniões e relatórios públicos 

disponibilizados na biblioteca, na coordenação de Curso e endereço eletrônico 

institucional. 

 

4.13 AUTOAVALIAÇÃO 
 

Com a introdução das atividades de EaD será criada uma subcomissão de 

avaliação específica para os novos processos juntamente com a CPA e o NDE do 
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curso.  Os tutores serão incluídos no processo, de forma a possibilitar que sejam 

avaliados pelos alunos e avaliem o processo que conduzem na tutoria. Os pólos 

eventualmente quando houver serão incluídos na avaliação e terão resultados 

apurados individualmente para permitir a atuação focal de melhorias. Haverá a 

avaliação específica do AVA, dos materiais impressos, das aulas, das mídias 

alternativas e do atendimento no polo. 

Cada curso de EaD deverá promover atividades específicas de autoavaliação, 

que serão adicionadas ao relatório final da Comissão Própria de Avaliação - CPA.  

Os resultados das avaliações externas (visitas MEC, ENADE e CPC) também 

subsidiam o processo de autoavaliação nos cursos à distância. 

Outro processo importante para a gestão do curso é a avaliação e a revisão 

periódica dos projetos pedagógicos através do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do 

curso, que tem como premissa: 

1. Elaborar e acompanhar o projeto pedagógico do curso em colaboração com a 

comunidade;  

2. Avaliar e atualizar o projeto pedagógico de acordo com as necessidades do 

curso;  

3. Apresentar relatório de acompanhamento e avaliação do PPC ao colegiado 

para conhecimento e providências;  

4. Assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a 

dar continuidade no processo de acompanhamento do curso, podendo seus membros 

permanecer por, no mínimo, por três anos;  

5. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

6. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo;  

7. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de iniciação científica e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso;  

8. Zelar pelo cumprimento das DCNs dos Cursos de Graduação. 

5 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 
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5.1 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE é um órgão consultivo e de 

assessoramento à Coordenação do Curso e à Direção da IES, responsável pelo 

acompanhamento, pela consolidação, pela atualização periódica do Projeto 

Pedagógico do Curso e tem por finalidade, a implantação do mesmo. Durante a 

execução do curso esse núcleo trabalhará verificando o impacto do sistema de 

avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisará frequentemente a 

adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do 

mundo do trabalho. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso possui cinco membros, sendo 

o presidente o coordenador do curso, conta com (60%) em regime de trabalho integral, 

80% com titulação stricto sensu e 20% lato sensu. O NDE está devidamente 

constituído e nomeado por Portaria institucional em consonância com a Resolução nº 

01, de 17 de junho de 2010. 

A Coordenação do curso faz parte do NDE, além de presidir as ações, que 

estão devidamente atribuídas no Regimento Institucional.  

 

Componentes do Futuro NDE de Licenciatura em Pedagogia 

Professor Titulação RT NDE 

 
Roger dos Santos Lima 

Mestrado Parcial Coord. 

Evelin Samuelsson Mestrado Parcial X 

Filomena Maria Minetto Brondani Mestrado Integral X 

 
Yuri de Lucas Xavier Martins 

Mestrado Integral X 

 
Diego Fagundes 

Doutor Integral X 

 

Conforme Resolução nº 028/2013/CONSEPE/FAEMA que resolve “Aprovar a 

atualização do Regulamento dos Núcleos Estruturantes – NDE, da Faculdade de 

Educação e Meio Ambiente - FAEMA.”, as atribuições estão assim definidas em sua 

totalidade: 

No Curso de Pedagogia, em conformidade com o Regimento do NDE da 

instituição, seus membros possuem as seguintes atribuições: 

Art. 7º São atribuições do NDE: 

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
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II. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo; 

III. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de iniciação 

científica e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências 

do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área 

de conhecimento do curso; 

IV. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

O NDE conta com software desenvolvido pela FAEMA para auxiliar a gestão 

de reuniões e atas. A Instituição possui como meta e planejamento a 

permanência dos atuais membros do NDE até o período de Reconhecimento 

do curso, próximo ato regulatório. 

 

 

5.2 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
 

A FAEMA constituiu uma equipe multidisciplinar baseada em profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento, tomando como base as áreas de conhecimento e 

atuação de cada integrante. A equipe multidisciplinar está devidamente nomeada por 

meio de Portaria institucional e em consonância com este PPC. 

São atribuições da equipe multidisciplinar: 

● Ser responsável pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, 

metodologias e os recursos educacionais para a educação à distância; 

● Elaborar o plano de ação para o ensino à distância, documento que 

determinará as implantações e processos de trabalhos a serem 

formalizados no âmbito do EaD.(O plano de ação deve ser elaborado pela 

equipe multidisciplinar, devendo ser aprovado por instância superior). 

 

5.3 ATUAÇÃO DO COORDENADOR 
 

O Coordenador do curso, é responsável pela concepção e garantia da 

qualidade acadêmica do curso ofertado na modalidade à distância. Dentre as suas 

várias atribuições, no geral, deverá realizar a gestão do curso, cuidar da relação com 
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os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar, além de representar o curso 

nos colegiados superiores. Para tanto, trabalhará direcionado por um plano de ação 

documentado e compartilhado, que preveja indicadores de desempenho da sua 

função, disponibilizados publicamente, e direcionará esforços para gerenciar a 

administração do corpo docente do seu curso, favorecendo a integração e a melhoria 

contínua. 

Cabe ao coordenador de curso: 

● Trabalhar em estreita colaboração com equipe de EaD – a coordenação 

pedagógica e a coordenação de operações, provendo para que haja sempre 

uma boa integração entre os serviços e preservando a qualidade do ensino 

proporcionado aos alunos; 

● Elaborar as informações relativas ao curso, para publicação na web, no 

material impresso, ou em qualquer outra mídia, sempre que necessário; 

● Coordenar o processo de dispensa de disciplinas, quando requerida pelos 

alunos; 

● Supervisionar os serviços administrativos relativos ao curso; 

● Organizar o processo de seleção de professores conteudistas e tutores do 

Curso; 

● Participar, juntamente com um representante da Equipe de EaD, das 

bancas de seleção interna e externa para escolha dos docentes do Curso;  

● Organizar e acompanhar a capacitação, em EaD e no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, dos professores que atuarão nas disciplinas; 

● Elaborar, juntamente com a coordenação pedagógica de EaD e com os 

professores conteudistas das disciplinas, o cronograma do curso, em todas 

as suas etapas;  

● Providenciar, com o apoio da Coordenação Pedagógica em EaD, junto aos 

professores conteudistas, a organização e/ou elaboração do material 

didático, a fim de que os prazos estabelecidos sejam respeitados;  

● Supervisionar o cumprimento do cronograma do curso, em todas as suas 

etapas; 

● Acompanhar, juntamente com a equipe pedagógica do EaD, o trabalho dos 

professores conteudistas e dos tutores, dando-lhes a orientação necessária; 
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● Avaliar as interações dos alunos com os diferentes setores (atendimento 

tecnológico, secretaria, professor, tutor e coordenações), por meio do 

acompanhamento das interações efetuadas no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem;  

● Supervisionar o processo de elaboração, diagramação, reprodução e 

distribuição das provas presenciais, provendo para que os prazos 

estabelecidos no cronograma sejam obedecidos; 

● Estar presente em um dos polos, ou designar representante qualificado, 

para acompanhar, nas datas agendadas, a aplicação das provas 

presenciais;  

● Discutir, com a equipe pedagógica de EaD, com NDE e com o colegiado 

dos cursos, e os professores conteudistas e os tutores, as alterações 

pedagógicas que se fizerem necessárias no decorrer do curso; 

Avaliar e validar as atividades complementares e as equivalências de 

disciplinas. 

 

5.4 EXPERIÊNCIA DO COORDENADOR DO CURSO 
 

Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - PPGE/UNIR (2019). Graduado em 

Pedagogia pela UNIR (2017). Tem experiência na Educação Básica - séries iniciais 

do Ensino Fundamental. Integrante do Grupo de Estudos Pesquisa Multidisciplinar em 

Educação da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – GEPME/FAEMA. 

Desenvolve pesquisas sobre História da educação rural: processos formativos para 

professores leigos e ações pedagógicas em Rondônia (1982 a 2016) (UNIR) e 

Trabalho de Professoras e Professores Rurais no Brasil: PR, SP, MG, MT, PE, PI, SE, 

PB, RO (décadas de 40 a 70do século XX), ambas vinculadas ao Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Formação(UNIR/UNESP-Rio Claro). 

Atua e desenvolve pesquisas nos seguintes campos: Escola Rural, História da 

Educação, Educação Infantil e Políticas Públicas. Em suas atividades profissionais 

interagiu com vários colaboradores em co-autorias de produtos científicos. 

Desenvolve pesquisas com financiamento do CNPq e FAPERO. 
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5.5 REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO 
 

A Coordenação do curso possui regime de trabalho em tempo integral, tempo 

este reservado para atendimento de demandas dos docentes, tutores, discentes e 

áreas acadêmicas da IES, incluindo a equipe multidisciplinar. Além da gestão do curso 

e relacionamento com os membros das áreas acadêmicas, a Coordenação do curso 

tem sua representatividade garantida no CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) conforme Regimento Institucional.  

São atribuições da Coordenação do curso, conforme Regimento da 

Instituição: 

I. superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a junto 

às autoridades e órgãos da Faculdade; 

II. convocar e presidir as reuniões do Curso; 

III. acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade dos professores e alunos; 

IV. apresentar, anualmente, à Diretoria Geral, relatório de suas atividades e das 

de sua Coordenadoria; 

V. sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo e monitores; 

VI. encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos 

fixados pelo Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações e 

frequência de alunos; 

VII. promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele 

lotado; 

VIII. propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento Geral, para a 

criação de cursos sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e programas de extensão ou eventos 

extracurriculares, culturais ou desportivos; 

IX. decidir, após pronunciamento do professor da disciplina, sobre 

aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

X. delegar competência; 
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XI. exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento Geral. 

Favorecendo a integração e a melhoria contínua dos processos, a 

coordenação de curso apresenta um plano de ação documentado e compartilhado 

publicamente apresentando entre outros dados os indicadores de desempenho da 

coordenação fornecidos pela CPA. 

 

5.6 CORPO DOCENTE 
 

Os docentes do curso de Pedagogia possuem experiência no exercício da 

docência superior, o que demonstra, justifica e qualifica-os a assumirem seus 

respectivos componentes curriculares oportunizando os discentes diversos meios de 

aprendizagem através de metodologias ativas e inovações tecnológicas aplicáveis à 

educação e voltadas para o aprendizado, promovendo o raciocínio crítico e reflexivo 

dos discentes de Pedagogia com base em literatura atualizada, para além da 

bibliografia proposta com a utilização de leituras complementares de documentos 

científicos atualizados e relevantes que foram devidamente revisados pelo NDE do 

curso, proporcionando assim o conhecimento por parte dos discentes de conteúdos 

de pesquisas atuais e de vanguarda. 

Os objetivos do curso e o perfil do egresso estão diretamente relacionados aos 

conteúdos curriculares. 

A seleção do corpo docente foi levada a cabo e realizada principalmente na 

aderência da formação acadêmica e profissional do docente com a disciplina a ser 

lecionada.  

Foi feito um relatório demonstrando, e, consequentemente, justificando a 

seleção do docente em sua relação titulação x componente curricular x sala de aula, 

comprovando sua capacidade para assumir a disciplina 

A FAEMA desde o início do ano de 2018 ministra 20% de alguns cursos na 

modalidade à distância, conforme prevê a (PORTARIA Nº 1.134, DE 10 DE 

OUTUBRO DE 2016). Em seguida, a IES passou a ofertar componentes curriculares 

na modalidade EaD compreendendo a carga horária de 40% dos cursos presenciais, 

conforme a portaria MEC nº 2.117/2019. 
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Esta forma de atuação propiciou a capacitação e qualificação dos docentes em 

diversos momentos semestralmente através de cursos e workshops, sejam eles 

ofertados pela própria IES de forma presencial ou pelo portal digital de capacitação e 

qualificação do docente ou ainda em parceria com outras instituições. Os cursos 

ofertados dirigem-se a capacitá-los e habilitá-los para: 

● Identificar dificuldades dos discentes; 

● Promover adequação metodológica; 

● Estar atentos para expor conteúdos em linguagem de acordo com as 

características 

● Criar exemplos contextualizados, de preferência utilizando referencial de uso 

constante no dia a dia dos alunos; 

● Elaborar atividades, com facilitadores, para o alcance da aprendizagem, 

levando em consideração alunos com déficit de entendimento.  

● Promover adequação metodológica nos processos avaliativos 

Esta forma de atuação (40% EaD) e capacitações promoveu ainda a vivência 

destes docentes com elementos, mecanismos, tecnologia, processos, recursos 

humanos e metodologias, entre outros, aplicadas ao ensino. 

Outro ponto importante que cabe ressaltar é que todos os docentes previstos e 

comprometidos com o Curso de Pedagogia estão qualificados através de 

capacitações e workshops de vivências realizados semestralmente. Um ponto 

importante para a FAEMA é a política Serviço Pedagógico de Apoio - SPA que entre 

suas funções ministra cursos e workshop de Aperfeiçoamento Didático Pedagógico 

no Ensino Superior –, FAEMA com foco entre outras coisas proporcionar aos docentes 

que sejam capazes de identificar as dificuldades dos discentes; como encaminhar este 

aluno para o setor de apoio discente adequado para a resolução do seu problema ou 

déficit; como utilizar uma linguagem que atinja o perfil do aluno da FAEMA e o mesmo 

possa compreender; como abordar, orientar e conduzir dentro de sua alçada as 

questões de acessibilidade atitudinal, comunicacional, instrumental, metodológica, 

programática e digital. 

 

5.7 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 
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O corpo docente do curso previsto para os dois primeiros anos está 

representado por 83,33% de seu total com titulação obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu. A seleção do corpo docente foi levada a cabo e realizada 

principalmente na aderência da formação acadêmica e profissional do docente com a 

disciplina a ser lecionada.  

Existe um relatório que estará disponível para a comissão de avaliação quando 

da visita in loco, demonstrando, e, consequentemente, justificando a seleção do 

docente em sua relação titulação x componente curricular x sala de aula, 

comprovando sua capacidade para assumir a disciplina. 

Os docentes possuem competências para analisar os conteúdos dos 

componentes curriculares, componentes estes que abordem a sua relevância para a 

atuação profissional e acadêmica do discente, além de fomentar o raciocínio crítico 

com base em uma literatura atualizada, que foi devidamente revisada pelo NDE do 

curso. 

Os objetivos do curso e o perfil do egresso estão diretamente relacionados aos 

conteúdos curriculares, incentivando o aluno à pesquisa, a produção de 

conhecimento, seja de forma individual, seja por meio de grupos de estudos.  

Os docentes que compõe o quadro do curso previsto para os dois primeiros 

anos: 

Nome Titulação 

Catarina da Silva Seibt Especialização 

Diego Santos Fagundes Doutorado 

Maria Zenaide de Oliveira Gambarti Especialização 

Roger dos Santos Lima Mestrado 

Fernando Corrêa dos Santos Mestrado 

Filomena Maria Minetto Brondani Mestrado 

Natali Maximo dos Reis Mestrado 

Yesica Nunez Pumariega Mestrado 

Nilvani Rodrigues Cabral Especialização 

Olinto Ferreira Júnior Mestrado 

Rosani Aparecida Alves Ribeiro de Souza Doutorado 

 

 

 

5.8 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 
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O regime de trabalho do corpo docente do curso permite e possibilita o 

atendimento integral da demanda, considerando desde a dedicação à docência, o 

atendimento aos discentes, a participação dos mesmos em colegiados. 

Os docentes possuem atribuições previamente definidas no Regimento 

institucional, que incluem desde o planejamento didático até a preparação e correção 

das avaliações de aprendizagem. 

São atribuições dos docentes de acordo com o Regimento da Instituição: 

I. elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 

aprovação da Coordenadoria de Curso, por intermédio do coordenador 

respectivo; 

II. orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe 

integralmente o programa e a carga horária; 

III. registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

IV. organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar 

os resultados apresentados pelos alunos; 

V. fornecer, ao setor competente, as notas correspondentes aos trabalhos, 

provas e exames, bem como a frequência dos alunos, dentro dos prazos 

fixados em Calendário Acadêmico; 

VI. observar o regime disciplinar da Faculdade; 

VII. participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e 

de comissões para as quais for designado; 

VIII. recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

IX. comparecera reuniões e solenidades programadas pela Direção Geral e seus 

órgãos colegiados; 

X. responder pela ordem na turma para a qual estiver lecionando, pelo uso do 

material e pela sua conservação; 

XI. orientar os trabalhos escolares e quaisquer atividades extracurriculares 

relacionadas com a disciplina; 

XII. planejar e orientar pesquisas, estudos e publicações; 

XIII. conservar, sob sua guarda, documentação que comprove seus processos de 

avaliação e seu desempenho acadêmico; 
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XIV. não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito ou que contrariem este Regimento Geral e as 

leis; 

XV. comparecer ao serviço, mesmo no período de recesso letivo, sempre que 

necessário, por convocação da Coordenadoria de Curso ou da Diretoria 

Geral da Faculdade; 

XVI. elaborar, quando convocado, questões para os processos seletivos, aplicar 

as provas e fiscalizar a sua realização; 

XVII. participar da elaboração do projeto pedagógico e institucional da Faculdade; 

XVIII. para cumprir as atribuições inerentes à função, a frequência docente é 

obrigatória nos cursos de natureza presencial. 

XIX. exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste 

Regimento Geral. 

Importante destacar que cada docente possui regime de trabalho próprio com 

horas específicas destinadas às suas atividades. Os regimes de trabalhos e carga 

horária estão descritas nos Termos de Compromissos assinados entre o profissional 

e a Instituição. 

Os docentes que compõe o quadro do curso, previstos para os dois primeiros 

anos possuem o seguinte regime de trabalho: 

 

Nome Titulação Regime de                
Trabalho 

Catarina da Silva Seibt Especialização Integral 

Diego Santos Fagundes Doutorado Integral 

Maria Zenaide de Oliveira Gambarti Especialização Integral 

Roger dos Santos Lima Mestrado  Integral 

Fernando Corrêa dos Santos Mestrado Parcial 

Filomena Maria Minetto Brondani Mestrado Integral 

Natali Maximo dos Reis Mestrado Integral 

Yesica Nunez Pumariega Mestrado Integral 

Nilvani Rodrigues Cabral Especialização Parcial 

Olinto Ferreira Júnior Mestrado Integral 

Rosani Aparecida Alves Ribeiro de Souza Doutorado Parcial 
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5.9 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 
 

O corpo docente do curso possui experiência profissional que demonstra, 

justifica e qualifica-os a assumirem seus respectivos componentes curriculares, 

oportunizando os discentes a exemplos contextualizados e práticos do cotidiano 

profissional, desta maneira fortalecendo o fazer profissional.  O curso de Pedagogia 

apresenta um amplo contingente de docentes previstos para os dois primeiros anos 

que atuam em diversas áreas do âmbito profissional, propiciando aos mesmos, 

atualização em decorrência das suas práticas laborais. Não obstante os docentes 

comprometidos com o curso a partir das suas mais variadas áreas de atuação 

exercem a interdisciplinaridade em conjunto nos componentes curriculares e em 

projetos e cursos de extensão, além de atividades práticas supervisionadas e as 

Atividades Interdisciplinares Virtuais (AIV) previstas para o curso. 

A experiência profissional docente na educação básica em anos é: 

Docente 
Tempo de experiência na 
docência básica/anos 

Catarina da Silva Seibt 20 

Diego Santos Fagundes 0 

Maria Zenaide de Oliveira Gambarti 25 

Roger dos Santos Lima 1 

Fernando Corrêa dos Santos 8 

Filomena Maria Minetto Brondani 33 

Natali Maximo dos Reis 0 

Yesica Nunez Pumariega 0 

Nilvani Rodrigues Cabral 20 

Olinto Ferreira Júnior 5 

Rosani Aparecida Alves Ribeiro de Souza 0 

 

5.10. EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente do curso possui experiência na docência superior que 

demonstra, justifica e qualifica-os a assumirem seus respectivos componentes 

curriculares, oportunizando aos discentes diversos meios de aprendizagem através 

de metodologias ativas e inovações tecnológicas aplicáveis à educação e voltadas 

para o aprendizado. A experiência docente é reforçada semestralmente com 

capacitações e qualificações didático-pedagógica e aperfeiçoamento didático 



FACULDADE DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Instituto Superior de Educação – ISE/FAEMA 

Portaria MEC de Recredenciamento Nº 1.199, de 18/06/2019 
DOU Nº 118, Seção 01, p. 26 de 21/06/2019. 

 

189 
 

pedagógico no ensino superior. Este último, de modo a identificar dificuldades dos 

discentes e promover uma adequação metodológica em sala de aula de acordo com 

o perfil do aluno. Ainda assim, a Comissão de avaliação da FAEMA assessora com 

métricas e fomenta a qualificação e entendimento dos docentes sobre a importância 

das avaliações diagnósticas, formativas e somativas. 

 No quadro abaixo se pode verificar a experiência na docência do ensino 

superior: 

 

Docente Titulação e Experiência Profissional Tempo de Experiência no 
Ensino Superior (meses) 

Catarina da Silva Seibt Pedagoga. Espacialização em Supervisão Escolar, 
Gestão Escolar, Curso de Aperfeiçoamento - 
Formação Continuada de Conselheiros. Munic. de 
Educação - Pró Conselho e Habilitação Profissional 
de Magistério do Ensino de 2º Grau. Conselheira 
Presidente do Conselho Municipal de Educação no 
Município de Ariquemes. 

48 

Diego Santos Fagundes Fisioterapeuta. Doutor em Farmacologia e 
Fisiologia. Especialização em Diagnóstico Genético 
e Molecular, certificado de Docência pela 
Universidad de Zaragoza e Diploma de Estudos 
Avançados em Fisiologia pela Universidad de 
Zaragoza (Espanha). Experiência docente nas 
disciplinas do curso de fisioterapia, incluindo 
eletrotermofototerapia assim como ministra cursos 
de capacitação em eletrotermofototerapia.  
Ampla formação em novas metodologias de ensino, 
como metodologias ativas - Flipped Classroom 
aplicados ao ensino híbrido. 

120 

Maria Zenaide de Oliveira 
Gambarti 

Pedagoga. Especialista em Gestão Escolar. Tem 
experiência em tutoria de curso de nível superior em 
EaD. Experiência como Vice-diretora do Colégio 
EEEFM Heitor Villa Lobos e orientadora do Centro 
Educacional Fênix. Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Educação. 

36 

Roger dos Santos Lima Pedagogo. Especialista em História e Cultura 
Africana e Afro-Brasileira. Mestre em Educação. 
Experiência na educação básica; Integrante do 
Comitê de Ética e Pesquisa CEP/FAEMA. 

12 

Fernando Corrêa dos 
Santos 

Mestre em Geografia, Especialista em Política 
Internacional, MBA em Gerenciamento de Projetos 
em fase de conclusão, Especialista em Metodologia 
e Didática do Ensino Superior, Bacharel em 
Relações Internacionais. Assessor da Gerência de 
Assuntos Internacionais do Governo do Estado de 
Rondônia, Chefe de Equipe da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico e Social - 
SEDES, na Coordenadoria Internacional - 
COINTER. Gerente de Projetos Educacionais na 
Secretaria de Educação - SEMED. Professor 
Universitário da Faculdade de Educação e Meio 
Ambiente - FAEMA, nos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Psicologia e 
Agronomia. 

36 

Filomena Maria Minetto 
Brondani 

Graduação em Licenciatura plena em Química. 
Especialização em docência do ensino superior. 
Mestre em Biologia Experimental. Ampla 

132 
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experiência no ensino de química, desde o ensino 
básico até o superior. 

Natali Maximo dos Reis Cientista social (Licenciatura e Bacharelado) pela 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR) (2014). Psicóloga pela Universidade 
Luterana do Brasil (ULBRA) (2018). Mestra em 
Psicologia pela UNIR (2019). Pesquisadora da área 
de Saúde Mental e Trabalho. 

12 

Yesica Nunez Pumariega Possui graduação em Psicologia pela Universidade 
Federal de Rondônia (2016). Especialista em 
Terapia Cognitivo Comportamental (2016). Mestre 
em Psicologia pela Universidade Federal de 
Rondônia (2018) 

36 

Nilvani Rodrigues Cabral Graduação em Licenciatura em Letras. 
Especialização em Pedagogia Gestora: 
Administração, Orientação e Supervisão. 
Especialização em Didática e Metodologia do 
Ensino Superior. Ampla experiência como 
professora no Governo do Estado de Rondônia 

24 

Olinto Ferreira Júnior Licenciatura em Pedagogia Plena, graduação em 
Direito e mestrado em Ciências da Saúde. Membro 
do conselho fiscal da Faculdade de Educação e 
Meio Ambiente, supervisor escolar da Prefeitura 
Municipal de Cacoal e secretário municipal de 
educação da Prefeitura Municipal de Cacoal. 

276 

Rosani Aparecida Alves 
Ribeiro de Souza 

Graduação em Odontologia. Especialização em 
Saúde Coletiva. Mestre em Odontologia Preventiva 
e Social. Doutora em Odontologia Preventiva e 
Social. Servidora técnica na IV Gerência de Saúde 
do Estado de Rondônia, atuando principalmente no 
estudo das Políticas Públicas de Saúde; Atenção 
Primária em Saúde; Organização de Processos 
Produtivos em Saúde; Planejamento em Saúde. 

276 

 

5.11 EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO À 
DISTÂNCIA 

 

O corpo docente do curso possui experiência na docência superior que 

demonstra, justifica e qualifica-os a assumirem seus respectivos componentes 

curriculares, oportunizando aos discentes diversos meios de aprendizagem através 

de metodologias ativas e inovações tecnológicas aplicáveis à educação e voltadas 

para o aprendizado. A experiência docente é reforçada semestralmente com 

capacitações e qualificações didático-pedagógica e aperfeiçoamento didático 

pedagógico no ensino superior. Este último, de modo a identificar dificuldades dos 

discentes e promover uma adequação metodológica em sala de aula de acordo com 

o perfil do aluno. Ainda assim, a Comissão de avaliação da FAEMA assessora com 

métricas e fomenta a qualificação e entendimento dos docentes sobre a importância 

das avaliações diagnósticas, formativas e somativas. 

 No quadro abaixo se pode verificar a experiência na docência do ensino 

superior: 
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Docente Titulação e Experiência Profissional Tempo de Experiência no 
Ensino Superior (meses) 

Catarina da Silva Seibt Pedagoga. Espacialização em Supervisão Escolar, 
Gestão Escolar, Curso de Aperfeiçoamento - 
Formação Continuada de Conselheiros. Munic. de 
Educação - Pró Conselho e Habilitação Profissional 
de Magistério do Ensino de 2º Grau. Conselheira 
Presidente do Conselho Municipal de Educação no 
Município de Ariquemes. 

48 

Diego Santos Fagundes Fisioterapeuta. Doutor em Farmacologia e 
Fisiologia. Especialização em Diagnóstico Genético 
e Molecular, certificado de Docência pela 
Universidad de Zaragoza e Diploma de Estudos 
Avançados em Fisiologia pela Universidad de 
Zaragoza (Espanha). Experiência docente nas 
disciplinas do curso de fisioterapia, incluindo 
eletrotermofototerapia assim como ministra cursos 
de capacitação em eletrotermofototerapia.  
Ampla formação em novas metodologias de ensino, 
como metodologias ativas - Flipped Classroom 
aplicados ao ensino híbrido. 

120 

Maria Zenaide de Oliveira 
Gambarti 

Pedagoga. Especialista em Gestão Escolar. Tem 
experiência em tutoria de curso de nível superior em 
EaD. Experiência como Vice-diretora do Colégio 
EEEFM Heitor Villa Lobos e orientadora do Centro 
Educacional Fênix. Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Educação. 

36 

Roger dos Santos Lima Pedagogo. Especialista em História e Cultura 
Africana e Afro-Brasileira. Mestre em Educação. 
Experiência na educação básica; Integrante do 
Comitê de Ética e Pesquisa CEP/FAEMA. 

12 

Fernando Corrêa dos 
Santos 

Mestre em Geografia, Especialista em Política 
Internacional, MBA em Gerenciamento de Projetos 
em fase de conclusão, Especialista em Metodologia 
e Didática do Ensino Superior, Bacharel em 
Relações Internacionais. Assessor da Gerência de 
Assuntos Internacionais do Governo do Estado de 
Rondônia, Chefe de Equipe da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Econômico e Social - 
SEDES, na Coordenadoria Internacional - 
COINTER. Gerente de Projetos Educacionais na 
Secretaria de Educação - SEMED. Professor 
Universitário da Faculdade de Educação e Meio 
Ambiente - FAEMA, nos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Psicologia e 
Agronomia. 

36 

Filomena Maria Minetto 
Brondani 

Graduação em Licenciatura plena em Química. 
Especialização em docência do ensino superior. 
Mestre em Biologia Experimental. Ampla 
experiência no ensino de química, desde o ensino 
básico até o superior. 

132 

Natali Maximo dos Reis Cientista social (Licenciatura e Bacharelado) pela 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR) (2014). Psicóloga pela Universidade 
Luterana do Brasil (ULBRA) (2018). Mestra em 
Psicologia pela UNIR (2019). Pesquisadora da área 
de Saúde Mental e Trabalho. 

12 

Yesica Nunez Pumariega Possui graduação em Psicologia pela Universidade 
Federal de Rondônia (2016). Especialista em 
Terapia Cognitivo Comportamental (2016). Mestre 
em Psicologia pela Universidade Federal de 
Rondônia (2018). 

36 

Nilvani Rodrigues Cabral Graduação em Licenciatura em Letras. 
Especialização em Pedagogia Gestora: 

24 
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Administração, Orientação e Supervisão. 
Especialização em Didática e Metodologia do 
Ensino Superior. Ampla experiência como 
professora no Governo do Estado de Rondônia 

Olinto Ferreira Júnior Licenciatura em Pedagogia Plena, graduação em 
Direito e mestrado em Ciências da Saúde. Membro 
do conselho fiscal da Faculdade de Educação e 
Meio Ambiente, supervisor escolar da Prefeitura 
Municipal de Cacoal e secretário municipal de 
educação da Prefeitura Municipal de Cacoal. 

276 

Rosani Aparecida Alves 
Ribeiro de Souza 

Graduação em Odontologia. Especialização em 
Saúde Coletiva. Mestre em Odontologia Preventiva 
e Social. Doutora em Odontologia Preventiva e 
Social. Servidora técnica na IV Gerência de Saúde 
do Estado de Rondônia, atuando principalmente no 
estudo das Políticas Públicas de Saúde; Atenção 
Primária em Saúde; Organização de Processos 
Produtivos em Saúde; Planejamento em Saúde. 

276 

 

Os docentes/tutores do curso possuem experiência no exercício da docência 

superior no ensino à distância, o que demonstra, justifica e qualifica-os a assumirem 

seus respectivos componentes curriculares oportunizando os discentes diversos 

meios de aprendizagem através de metodologias ativas e inovações tecnológicas 

aplicáveis à educação e voltadas para o aprendizado.  

A FAEMA desde o início do ano de 2018 ministra 20% de alguns cursos na 

modalidade à distância, conforme prevê a (PORTARIA Nº 1.134, DE 10 DE 

OUTUBRO DE 2016). Em seguida, a IES passou a ofertar componentes curriculares 

na modalidade EaD compreendendo a carga horária de 40% dos cursos presenciais, 

conforme a portaria MEC nº 2.117/2019. 

Esta forma de atuação propiciou a capacitação e qualificação dos 

docentes/tutores em diversos momentos semestralmente através de cursos e 

workshops, sejam eles ofertados pela própria IES de forma presencial ou pelo portal 

digital de capacitação e qualificação do docente/tutor ou ainda em parceria com outras 

instituições. Os cursos ofertados dirigem-se a capacitá-los e habilitá-los para: 

- Identificar dificuldades dos discentes; 

- Promover adequação metodológica; 

– Estar atentos para expor conteúdos em linguagem de acordo com as 

características 

– Criar exemplos contextualizados, de preferência utilizando referencial de uso 

constante no dia a dia dos alunos; 

– Elaborar atividades, com facilitadores, para o alcance da aprendizagem, 

levando em consideração alunos com déficit de entendimento.  
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- Promover adequação metodológica nos processos avaliativos 

Esta forma de atuação (40% EaD) e capacitações promoveu ainda a vivência 

destes docentes/tutores com elementos, mecanismos, tecnologia, processos, 

recursos humanos e metodologias, entre outros, aplicadas ao ensino a distância o que 

promoveu experiência no exercício da modalidade EaD. Outro ponto importante que 

cabe ressaltar é que todos os docentes/tutores previstos e comprometidos com o 

curso de Pedagogia estão qualificados através de capacitações e workshops de 

vivências realizados semestralmente. Um ponto importante para a FAEMA é a política 

Serviço Pedagógico de Apoio - SPA que entre suas funções ministra cursos e 

workshop de Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no Ensino Superior –, FAEMA 

com foco entre outras coisas proporcionar aos docentes/tutores que sejam capazes 

de identificar as dificuldades dos alunos; como encaminhar este aluno para o setor de 

apoio discente adequado para a resolução do seu problema ou déficit; como utilizar 

uma linguagem que atinja o perfil do aluno da FAEMA e o mesmo possa compreender; 

como abordar, orientar e conduzir dentro de sua alçada as questões de acessibilidade 

atitudinal, comunicacional, instrumental, metodológica, programática e digital. 

Abaixo está demonstrado a relação da formação voltada a questões diretas da 

modalidade EaD vs.  experiência no exercício do EaD: 

Professor/Tutor Formação Experiência EaD 

Catarina Seibt Formação em Metodologias Ativas. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA Potencializando a adoção do 
SAGAH v.1*, Soluções Educacionais 
Integradas, SAGAH. 
Curso de Gestão em Educação a Distância. 
Portal da Educação. 
PROACAF - Programa de Aperfeiçoamento da 
Comissão de Avaliação FAEMA 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 

Condução de chat de disciplinas com 
componente online 
Desenvolvimento e acompanhamento de 
tarefa Wiki 
Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa. 
Escolha de Unidades de Aprendizagem 
para disciplinas com componente online 
Condução de disciplina com componente 
online 
Elaboração de provas e atividades 
avaliativas 
 

Filomena Maria 
Minetto Brondani 

Formação em Metodologias Ativas. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
Ensino Híbrido e Metodologias Ativas de 
Aprendizagem. Faculdade de Educação e  
Meio Ambiente, FAEMA. 
Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 

Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
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Potencializando a adoção do SAGAH v.2ƚ, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
PROACAF - Programa de Aperfeiçoamento da 
Comissão de Avaliação FAEMA 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 
 

Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa 
 

Fernando Correa 
dos Santos 

Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
PROACAF - Programa de Aperfeiçoamento da 
Comissão de 
Avaliação FAEMA 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 

Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 

Diego Santos 
Fagundes 

Ensino Híbrido e Metodologias Ativas de 
Aprendizagem. Faculdade de Educação e Meio 
Ambiente, FAEMA. 
Formação em Metodologias Ativas. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
Potencializando a adoção do SAGAH v.2ƚ, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
Capacitando os Professores/Tutores- As Ações 
Docente e Discente na EaD: uma  
realidade, muitos desafios. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
PROACAF - Programa de Aperfeiçoamento da 
Comissão de Avaliação FAEMA 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 

Escolha de Unidades de Aprendizagem 
para disciplinas com componente online 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Operacionalização da Plataforma 
BlackBoard 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Blackboard 

Maria Zenaide de 
Oliveira Gambarti 

Formação em Metodologias Ativas. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
Ensino Híbrido e Metodologias Ativas de 
Aprendizagem. Faculdade de Educação e Meio 
Ambiente, FAEMA. 
Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 

Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa 

Roger dos Santos 
Lima 

Formação em Metodologias Ativas. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
Ensino Híbrido e Metodologias Ativas de 
Aprendizagem. Faculdade de Educação e Meio 
Ambiente, FAEMA. 
Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 

Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa 
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Moodle em Ação: Atividades e Recursos – 
UFRGS. 
Reaprendizagem Criativa – FOUNDER. 
Metodologias Ativas - MUPI. 
Criando Questionários no Moodle – UFRGS. 
Tutoria em Educação a Distância e Docência 
no Ensino Superior – INEEAD. 

Natali Maximo dos 
Reis 

Formação em Metodologias Ativas. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
Ensino Híbrido e Metodologias Ativas de 
Aprendizagem. Faculdade de Educação e Meio 
Ambiente, FAEMA. 
Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
PROACAF - Programa de Aperfeiçoamento da 
Comissão de Avaliação FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 

Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa 

Nilvani R. Cabral Formação em Metodologias Ativas. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
Ensino Híbrido e Metodologias Ativas de 
Aprendizagem. Faculdade de Educação e Meio 
Ambiente, FAEMA. 
Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
PROACAF - Programa de Aperfeiçoamento da 
Comissão de Avaliação FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 

Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa 

Rosani Aparecida 
Alves Ribeiro de 
Souza 

Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
PROACAF - Programa de Aperfeiçoamento da 
Comissão de Avaliação FAEMA 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 
Curso de Operacionalização da Plataforma 
Blackboard para 40% EaD 

Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Operacionalização da Plataforma 
BlackBoard 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Blackboard 

Yesica Nunez 
Pumariega 

Formação em Metodologias Ativas. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
Ensino Híbrido e Metodologias Ativas de 
Aprendizagem. Faculdade de Educação e Meio 
Ambiente, FAEMA. 
Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
PROACAF - Programa de Aperfeiçoamento da 
Comissão de Avaliação FAEMA 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
Oficina de Metodologias Ativas – Hoper 
Educação. 
Curso de Operacionalização da Plataforma 
Blackboard para 40% EaD 

Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Operacionalização da Plataforma 
BlackBoard 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Blackboard 
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Professora conteudistaEaD (confecção de 
apostilas e script de gravação de 
vídeoaulas, elaboração de provas e 
atividades)  

Olinto Jr. Ensino Híbrido e Metodologias Ativas de 
Aprendizagem. Faculdade de Educação e Meio 
Ambiente, FAEMA. 
Formação em Metodologias Ativas. Soluções 
Educacionais Integradas, SAGAH. 
Potencializando a adoção do SAGAH v.1*, 
Soluções Educacionais Integradas, SAGAH. 
Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
Ensino Superior – Serviço Pedagógico de 
Apoio, FAEMA 
PROACAF - Programa de Aperfeiçoamento da 
Comissão de Avaliação FAEMA 

Desenvolvimento e acompanhamento de 
tarefa Wiki 
Desenvolvimento e acompanhamento de 
Tarefa Glossário 
Condução de Fórum online de 
acompanhamento da disciplina 
Operacionalização da Plataforma Moodle 
Elaboração de materiais didáticos 
disponibilizados online 
Desenvolvimento de Tarefas na plataforma 
Moodle em múltiplos formatos: questões 
múltiplas escolha, envio de arquivo ou 
questão dissertativa 
Curso de Gestão em Educação a Distância. 
Portal da Educação. 

* Potencializando a adoção do SAGAH v.1: Metodologias ativas; Módulo I: Preparação para o semestre; Módulo 
II: Catálogo SAGAH- Escolhendo as UAs; Módulo III: Capacitando os professores/tutores; Módulo IV: Preparando 
as salas virtuais; Módulo V: Configurando as disciplinas; Módulo VI: recebendo os alunos. 
ƚ potencializando a adoção do SAGAH v.2: Metodologias ativas; Módulo I: Escolhendo os conteúdos no Catálogo 
SAGAH; Módulo II: A sala de aula virtual; Módulo III: Funções do professor/tutor; Módulo IV: conhecendo as 
funções SAGAH; Módulo V - UAsSagah. UA 1: Unidade 1: Ciberespaço e Educação a Distância: novos ambientes 
de aprendizagem e comunicação docente; UA 2: Unidade 2: As Ações Docente e Discente na EaD: uma realidade, 

muitos desafios.FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 

O Colegiado do curso, que ainda terá sua institucionalização concretizada, 

com a autorização do curso, adota o seguinte plano: 

- Nomeação dos componentes por meio de Portaria da Diretoria Geral; 

- Participação da Coordenação, de docentes e discentes do curso; 

- Presidirá o Colegiado, o Coordenador do curso; 

No Regimento Institucional estão determinadas todas as diretrizes de 

composição, funcionamento e competências do Colegiado de curso, como segue. 

Art. 21. O Colegiado de Curso, órgão deliberativo e consultivo, de natureza 

acadêmica, no âmbito do curso de graduação, é constituído pelos seguintes membros: 

I. Coordenador do Curso, 

II. Docentes que ministram disciplinas no respectivo curso; 

III. 01 (um) representante discente e com direito a suplente, escolhido entre 

seus pares. 

§ 1º. O mandato do representante previsto no inciso I é de 02 (dois) anos, 

podendo ser reconduzido. 

§ 2º. O Coordenador de Curso é membro nato do Colegiado de Curso; 

§ 3º. O mandato do representante discente tem a duração de 01 (um) ano, 

sem direito a recondução. 

Art. 22. Compete ao Colegiado de Curso: 
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I. Emitir parecer sobre matéria didático-científica, além de implementar 

medidas para a melhoria da qualidade do ensino, da iniciação científica e da extensão 

e submetê-los ao CONSEPE; 

II. Emitir parecer nos processos sobre a criação de sequenciais e de pós-

graduação; 

III. Superintender o funcionamento dos cursos sequenciais, de graduação, 

de pós-graduação e de extensão; 

IV. Superintender o desenvolvimento de estágios supervisionados, 

atividades complementares e Trabalho de Conclusão de Curso; 

V. Avaliar a execução didático-pedagógica do Curso e sugerir, medidas 

adequadas ao aprimoramento do ensino, iniciação científica e extensão; 

VI. Emitir parecer sobre normas ou instruções para avaliação institucional e 

pedagógica da Faculdade e de suas atividades de ensino, iniciação científica e 

extensão; 

VII. Analisar e aprovar os Planos de Ensino em cada período letivo; 

VIII. Oferecer ao CONSEPE subsídios para a avaliação do ensino, iniciação 

científica e extensão; 

IX. Julgar os recursos oriundos de questões sobre frequência, provas, 

exames e trabalhos escolares; 

X. Fixar o quadro de horários semestral; 

XI. Deliberar em relação ao ingresso do aluno, ao seu desenvolvimento, 

transferências, reopção de curso, trancamento de matrículas, matrícula de graduados, 

avaliação de desempenho, aproveitamento de estudos e regime especial; 

XII. Constituir comissões específicas para o estudo de assuntos de interesse 

didático; 

XIII. Aprovar os programas dos componentes curriculares; 

XIV. Julgar requerimentos de transferência e aproveitamento de estudos; 

XV. Propor ao CONSEPE o número de vagas a serem abertas, para o Curso, 

no Processo Seletivo; 

XVI. Julgar os pedidos de reingresso obedecendo ao que dispõe o Regimento 

Geral; 

XVII. Julgar os pedidos de ingresso através de diploma de Curso Superior; 
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XVIII.Fornecer à Diretoria Geral a elaboração do horário das disciplinas do 

Curso; 

XIX. Constituir dentre seus membros comissões especiais para estudo de 

assuntos de interesse didático; 

XX. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regulamento ou emitir parecer nos assuntos que lhe sejam submetidos pelo 

Coordenador de Curso; 

XXI. Das decisões dos Colegiados de Curso cabe recurso ao CONSEPE. 

As reuniões de colegiado apresentam uma sistematização de 2 reuniões 

ordinárias semestrais e quantas extraordinárias necessitem, para promover os 

devidos encaminhamentos deste colegiado, e são obrigatoriamente registradas em 

Atas e devidamente assinadas pelos membros participantes. Nas Atas devem ser 

informadas todas as questões de discussão, as decisões e devem ser inseridas como 

anexo, documentos e/ou regulamentos que venham a ser aprovados. 

O colegiado de Curso conta com software desenvolvido pela FAEMA para 

auxiliar na gestão de reuniões e atas.  

Cabe a Direção Geral e o Serviço Didático-Pedagógico de Apoio – SEDA o 

suporte às decisões e a avaliação periódica do desempenho do referido órgão, para 

fins de adequação de práticas de gestão, outro ponto reside em que as decisões do 

Colegiado de Curso cabe recurso ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE. 

 

5.12 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 
 

Atualmente o corpo docente apresenta um quantitativo de produção que perfaz 

50% dos docentes comprometidos com o curso com, no mínimo, 4 produções nos 

últimos 3 anos. 

 

Docentes 
Produção científica cultural e artística 

ou tecnológica nos últimos 3 anos 

Catarina da Silva Seibt 4 

Diego Santos Fagundes 11 

Maria Zenaide de Oliveira Gambarti 0 

Natalí Máximo dos Reis 2 
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Filomena Maria Minetto Brondani 24 

Fernando Corrêa dos Santos 1 

Olinto Ferreira Júnior 1 

Yesica Nunez Pumariega 20 

Roger dos Santos Lima 15 

Nilvani Rodrigues Cabral 0 

Rosani Aparecida Alves Ribeiro de Souza 4 

 

5.13 TITULAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DE TUTORES DO CURSO 
 

O corpo de docente/tutor previsto e comprometido para os dois primeiros anos 

do curso de Pedagogia da FAEMA – EaD apresenta aderência entre sua área de 

formação e os componentes curriculares ministrados.  

No total são 11 docentes/tutores, destes: 27,27% possuem titulação obtida em 

programa de lato sensu e 72,73% possuem titulação obtida em programas de stricto 

sensu. 

A seguir os docentes e sua respectiva formação: 

Nome Titulação 

Catarina da Silva Seibt Especialização 

Diego Santos Fagundes Doutorado 

Maria Zenaide de Oliveira Gambarti Especialização 

Roger dos Santos Lima Mestrado  

Fernando Corrêa dos Santos Mestrado 

Filomena Maria Minetto Brondani Mestrado 

Natalí Máximo dos Reis Mestrado 

Yesica Nunez Pumariega Mestrado 

Nilvani Rodrigues Cabral Especialização 

Olinto Ferreira Júnior Mestrado 

Rosani Aparecida Alves Ribeiro de Souza Doutorado 

 

Titulação Quantidade (%) 

Doutorado 2 18,18% 

Mestrado 6 54,54% 

Total 1 8 72,73% 

Especialista 3 27,27% 

Total 2 11 100,00% 

 

5.14 EXPERIÊNCIA DO CORPO DE TUTORES EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
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Os docentes/tutores do curso possuem experiência no exercício da docência 

superior no ensino à distância, o que demonstra, justifica e qualifica-os a assumirem 

seus respectivos componentes curriculares oportunizando os discentes diversos 

meios de aprendizagem através de metodologias ativas e inovações tecnológicas 

aplicáveis à educação e voltadas para o aprendizado.  

A FAEMA desde o início do ano de 2018 ministra 20% de alguns cursos na 

modalidade à distância, conforme prevê a (PORTARIA Nº 1.134, DE 10 DE 

OUTUBRO DE 2016). Em seguida, a IES passou a ofertar componentes curriculares 

na modalidade EaD compreendendo a carga horária de 40% dos cursos presenciais, 

conforme a portaria MEC nº 2.117/2019. 

 Esta forma de atuação propiciou a capacitação e qualificação dos 

docentes/tutores em diversos momentos semestralmente através de cursos e 

workshops, sejam eles ofertados pela própria IES de forma presencial ou pelo portal 

digital de capacitação e qualificação do docente/tutor ou ainda em parceria com outras 

instituições. Os cursos ofertados dirigem-se a capacitá-los e habilitá-los para: 

- Identificar dificuldades dos discentes; 

- Promover adequação metodológica; 

– Estar atentos para expor conteúdos em linguagem de acordo com as 

características 

– Criar exemplos contextualizados, de preferência utilizando referencial de uso 

constante no dia a dia dos alunos; 

– Elaborar atividades, com facilitadores, para o alcance da 

aprendizagem, levando em consideração alunos com déficit de entendimento.  

- Promover adequação metodológica nos processos avaliativos. 

Esta forma de atuação (40% EaD) e capacitações promoveu ainda a vivência 

destes docentes/tutores com elementos, mecanismos, tecnologia, recursos humanos 

e metodologias, entre outros aplicadas ao ensino a distância o que promoveu 

experiência no exercício da modalidade EaD.  

Outro ponto importante que cabe ressaltar é que todos os docentes/tutores 

previstos e comprometidos com o Curso de Pedagogia estão capacitados através de 

capacitações e workshops de vivências realizados semestralmente. Um ponto 

importante para a FAEMA e a política Serviço Pedagógico de Apoio que entre suas 

funções ministra curso e workshop de Aperfeiçoamento Didático Pedagógico no 
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Ensino Superior –, FAEMA com foco entre outras coisas proporcionar aos 

docentes/tutores que sejam capazes de identificar as dificuldades dos alunos; como 

encaminhar este aluno para o setor de apoio discente adequado para a resolução do 

seu problema ou déficit; como utilizar uma linguagem que atinja o perfil do aluno da 

FAEMA e o mesmo possa compreender; como abordar, orientar e conduzir dentro de 

sua alçada as questões de acessibilidade atitudinal,, comunicacional, instrumental, 

metodológica, programática e digital. 

Os docentes/tutores do curso e da Instituição possuem experiência no exercício 

desta função na educação à distância que demonstra, justifica e qualifica-os a 

assumirem suas respectivas atribuições, entre outras desempenhando importante 

papel na mediação pedagógica dos discentes em relação às atividades propostas. 

Conforme no quadro abaixo se pode verificar a experiência até o mês atual no 

ensino EaD. 

 

Docente Titulação e Experiência 
Profissional 

Tempo de 
Experiência 
no Ensino 
Superior 

EaD (meses) 

Componente 
Curricular 

Catarina da Silva 
Seibt 

Pedagoga. Espacialização em 
Supervisão Escolar, Gestão 
Escolar, Curso de 
Aperfeiçoamento - Formação 
Continuada de Conselheiros. 
Munic. de Educação - Pró 
Conselho e Habilitação 
Profissional de Magistério do 
Ensino de 2º Grau. 
Conselheira Presidente do 
Conselho Municipal de 
Educação no Município de 
Ariquemes. 

8  

 

História da 
Educação 
 
 
Política 
Educacional da 
Educação Básica 
 

 

Diego Santos 
Fagundes 

Fisioterapeuta. Doutor em 
Farmacologia e Fisiologia. 
Especialização em 
Diagnóstico Genético e 
Molecular, certificado de 
Docência pela Universidad de 
Zaragoza e Diploma de 
Estudos Avançados em 
Fisiologia pela Universidad de 
Zaragoza (Espanha). 
Experiência docente nas 
disciplinas do curso de 
fisioterapia, incluindo 
eletrotermofototerapia assim 
como ministra cursos de 
capacitação em 
eletrotermofototerapia.  

8 Introdução à 
Educação a 
Distância – 
EaD       
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Ampla formação em novas 
metodologias de ensino, como 
metodologias ativas - Flipped 
Classroom aplicados ao 
ensino híbrido. 

Maria Zenaide de 
Oliveira Gambarti 

Pedagoga. Especialista em 
Gestão Escolar. Tem 
experiência em tutoria de 
curso de nível superior em 
EaD. Experiência como Vice-
diretora do Colégio EEEFM 
Heitor Villa Lobos e 
orientadora do Centro 
Educacional Fênix. Tem 
experiência na área de 
Educação, com ênfase em 
Educação. 

8  

Didática e as 
Concepções 
Pedagógicas I 

Gestão dos 
Processos 
Educacionais  

 

Roger dos Santos 
Lima 

Pedagogo. Especialista em 
História e Cultura Africana e 
Afro-Brasileira. Mestre em 
Educação. Experiência na 
educação básica; Integrante 
do Comitê de Ética e Pesquisa 
CEP/FAEMA. 

8  

Alfabetização e 
Letramento 

Conteúdo e 
Metodologia da 
Educação Infantil 
Conteúdo e 
Metodologia do 
Ensino de História 

 

Fernando Corrêa 
dos Santos 

Mestre em Geografia, 
Especialista em Política 
Internacional, MBA em 
Gerenciamento de Projetos 
em fase de conclusão, 
Especialista em Metodologia e 
Didática do Ensino Superior, 
Bacharel em Relações 
Internacionais. Assessor da 
Gerência de Assuntos 
Internacionais do Governo do 
Estado de Rondônia, Chefe de 
Equipe da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Econômico e Social - SEDES, 
na Coordenadoria 
Internacional - COINTER. 
Gerente de Projetos 
Educacionais na Secretaria de 
Educação - SEMED. 
Professor Universitário da 
Faculdade de Educação e 
Meio Ambiente - FAEMA, nos 
cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, 
Engenharia Civil, Psicologia e 
Agronomia. 

8 Conteúdo e 
Metodologia de 
Ensino de 
Geografia 
 

Filomena Maria 
Minetto Brondani 

Graduação em Licenciatura 
plena em Química. 
Especialização em docência 
do ensino superior. Mestre em 
Biologia Experimental. Ampla 
experiência no ensino de 
química, desde o ensino 
básico até o superior. 

8  

Conteúdo e 
Metodologia da 
Educação de 
Jovens e Adultos 

Conteúdo e 
Metodologia de 
Ensino de Ciências 

 

Nilvani Rodrigues 
Cabral 

Graduação em Licenciatura 
em Letras. Especialização em 
Pedagogia Gestora: 
Administração, Orientação e 

8 Leitura e 
Interpretação de 
Textos 
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Supervisão. Especialização 
em Didática e Metodologia do 
Ensino Superior. Ampla 
experiência como professora 
no Governo do Estado de 
Rondônia 

Natali Máximo dos 
Reis 

Cientista social - Licenciatura 
e Bacharelado. Psicóloga. 
Mestra em Psicologia. 
Pesquisadora da área de 
Saúde Mental e Trabalho. 

8 Psicologia da 
Educação 

Yesica Nunez 
Pumariega 

Possui graduação em 
Psicologia. Especialista em 
Terapia Cognitivo 
Comportamental. Mestre em 
Psicologia pela Universidade 
Federal de Rondônia. 

8 Psicologia do 
Desenvolvimento e 
da Aprendizagem 

Olinto Ferreira 
Júnior 

Licenciatura em Pedagogia 
Plena, graduação em Direito e 
mestrado em Ciências da 
Saúde. Membro do conselho 
fiscal da Faculdade de 
Educação e Meio Ambiente, 
supervisor escolar da 
Prefeitura Municipal de Cacoal 
e secretário municipal de 
educação da Prefeitura 
Municipal de Cacoal. 

8  

Princípios Gerais 
da Administração 
Escolar 
 

Gestão 
Educacional 

 

Rosani Aparecida 
Alves Ribeiro de 
Souza 

Graduação em Odontologia. 
Especialização em Saúde 
Coletiva. Mestre em 
Odontologia Preventiva e 
Social. Doutora em 
Odontologia Preventiva e 
Social. Servidora técnica na IV 
Gerência de Saúde do Estado 
de Rondônia, atuando 
principalmente no estudo das 
Políticas Públicas de Saúde; 
Atenção Primária em Saúde; 
Organização de Processos 
Produtivos em Saúde; 
Planejamento em Saúde. 

8 Concepções 
Interdisciplinares 
 

 

6 INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADES 

 

A Faculdade conta com infraestrutura adequada, acessibilidade, recursos 

didáticos necessários, atendendo plenamente à legislação que tocante às condições 

de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme 

disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 

10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na 

Portaria N° 3.284/2003. 

A FAEMA se preocupa com a acessibilidade tanto nas dimensões 

arquitetônicas, quanto nas dimensões didáticas, pedagógicas, digitais e atitudinais, no 
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acesso aos conteúdos e atividades de aprendizagem e na expressão dos alunos em 

relação à aprendizagem e avaliação dos conhecimentos em estudo. 

Na perspectiva da Acessibilidade das Instalações a IES respeita o critério 

básico de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, e todos os espaços estão em conformidade com a NBR 9050/20001, da 

ABNT. 

Na IES as vagas do estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, 

estão localizadas o mais próximo possível. Junto às vagas reservadas, está 

demarcado no piso o espaço para circulação da pessoa com deficiência por meio de 

faixa e são sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso pintado no piso da 

vaga em sinalização vertical com rampas para vencer os desníveis existentes no 

percurso entre as vagas reservadas até o interior dos prédios. A circulação é livre, 

adequada e sinalizada ligando as vagas reservadas às entradas acessíveis dos 

prédios, conforme critérios definidos pela NBR 9050/2004, da ABNT. 

No acesso e nas circulações internas de cada prédio, os desníveis nas entradas 

dos prédios são eliminados através de rampas acessíveis de acordo com os critérios 

mínimos também definidos pela NBR 9050/2004, da ABNT. 

Também nas áreas de circulação são sinalizadas através de piso tátil 

direcional, indicando a rota acessível (caminho) a ser percorrida. Nas entradas das 

salas de aula, dos setores administrativos, sanitários, elevadores, biblioteca, salas de 

atendimento acadêmico há a sinalização por placas em braille.  

A IES tem sanitários adaptados para as pessoas com mobilidade reduzida e 

também atende aos critérios definidos pela NBR 9050/2004 da ABNT. 

São instalados em todos os corredores de todos os prédios em local de livre 

acesso, com espaço para manobra de cadeira de rodas e sem obstáculos bebedouros 

acessíveis com a altura da bica a 90 cm (noventa centímetros) em relação ao piso, 

altura livre de 73 cm (setenta e três centímetros) e este deverá atender aos demais 

critérios da NBR 9050/2004 da ABNT. 

Todas as salas de aula ou multifuncionais são acessíveis para as pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. Possuem portas de vão livre com largura 

mínima de 80 cm (oitenta centímetros) quando abertas, espaço para acomodação de 

aluno em cadeira de rodas em local de boa visibilidade e espaço de 150 cm (cento e 

cinquenta centímetros) de diâmetro para manobra. 
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Os balcões ou parte das suas superfícies são adaptados para que se tornem 

aptos ao atendimento de pessoas usuárias de cadeira de rodas. 

Na perspectiva de acessibilidade pedagógica, digital e atitudinal, aos conteúdos 

e atividades de aprendizagem, na interação dos alunos a distância com os tutores, e 

na expressão dos alunos em relação à aprendizagem e avaliação dos conhecimentos 

em estudo a FAEMA segue o disposto para tradução e intérprete da Língua Brasileira 

de Sinais (Libra) para os deficientes auditivos que não dominam plenamente a 

alfabetização pela escrita, além da disponibilização do software HandTalk no AVA.  

 

 

 

6.1 ESPAÇO DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 
 

Os gabinetes de trabalho para professores em regime de tempo integral estão 

devidamente implantados, permitindo e viabilizando as ações acadêmicas, como 

planejamento didático-pedagógico das atividades inerentes às suas atribuições e 

estão compostos em uma sala, bem iluminada, ventilada e climatizada, e os docentes 

têm à sua disposição gabinetes de trabalho dispostos para a utilização de maneira 

individual composto por mesa, cadeira. Esta sala ainda apresenta mesa de reuniões 

e poltronas e puffs, e local para arquivar seus pertences pessoais.  Esta sala de 

gabinetes conta com rede wi-fi, abastecimento de café e chá, bebedouro para água 

mineral, geladeira e a limpeza e conservação é realizada diariamente. 

Esta sala visa complementar os professores TI que não possuem outra estação 

de trabalho como sala própria ou gabinete de trabalho, sendo assim nesta sala sobra 

gabinetes de trabalho para os RTI visto que a maioria ocupa outros locais de trabalho 

como sala das coordenações, sala da comissão de avaliação, sala de tutoria e 

nivelamento, sala da CPA, sala do SPA, sala da direção geral e vice-direção, entre 

outras, devido a isto, esta sala também dispõe de gabinetes para professores em 

regime de trabalho parcial. 

 

6.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 
ALUNOS  
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O espaço de trabalho para coordenação do curso é composto por sala 

climatizada, bem iluminada e ventilada. 

A sala está subdividida por divisórias padronizadas contendo placas indicativas 

de cada curso. Cada coordenação possui sua estação de trabalho, o que permite o 

atendimento individual ou em grupos dos discentes, docentes e da sociedade civil. 

Todas as salas contêm armário para arquivamento de documentos, mesa de 

trabalho, duas cadeiras. 

Está à disposição da coordenação um aparelho notebook, acesso à internet em 

rede sem fio (wi-fi), impressora e telefone, bem como uma Secretaria das 

Coordenações que realiza a gestão de recepção de discentes e docentes, ligações 

telefônicas, marcação de horários de atendimento docente e discente, entre outras 

tarefas pertinentes, que auxiliam a coordenação de curso no desenvolvimento das 

atividades e ações acadêmico-administrativas inerentes à sua função, de acordo com 

as atribuições constantes no Regimento da Instituição. 

 

6.3. SALA DE PROFESSORES  
 

A IES possui duas salas coletivas dos professores ou simplesmente 

denominada sala dos professores esta sala dos professores possui espaço amplo, 

com comodidade, limpeza, segurança e acessibilidade adequadas para o convívio e 

os docentes são atendidos por 1 funcionário técnico administrativo.  

É equipada com mobiliário padronizado, espaços com mesas e cadeiras, mesa 

de reuniões, armários para guarda de pertences pessoais ou profissionais, sofás para 

descanso, acesso para internet em rede sem fio (wi-fi), televisão, geladeira, 

bebedouro com água mineral, e é abastecida diariamente com café e chá, fornecidos 

pela IES. A sala dos professores visa ser um local de lazer e socialização de docentes 

principalmente na hora do intervalo, esta sala é frequentada pelos professores, 

inclusive horistas, para que os mesmos possam desfrutar de um local de trabalho na 

IES, como mesas e cadeiras. 

A sala é apropriada de acordo com a demanda docente para os respectivos 

horários de aula ou descanso. 
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6.4. SALAS DE AULA 
 

As salas de aula da FAEMA contam com metragens distintas entre 25 m2 e 90 

m2, o que possibilita a configuração de diversos ambientes de ensino e aprendizagem, 

como por exemplo, aprendizado em equipes em metodologias ativas e colaborativas.  

A IES possui 46 salas de aulas distribuídas entre quatro blocos térreos e contíguos e 

1 Auditório com capacidade para 120 lugares. 

As salas possuem acústica, climatização, ventilação e iluminação apropriadas, 

cortinas retráteis e murais para recados, além de piso frio resistente (PEI5). As salas 

de aula possuem quadro branco para pincel, projetor, tela de projeção retrátil, acesso 

a rede wi-fi, mesa e cadeira estofada para o docente, e mobiliário adequado para 

discentes, sendo que as cadeiras são do tipo universitária com braço e espaço para 

guarda de material dos acadêmicos. As salas possuem espaços reservados para 

portadores de necessidades especiais, tornando-se, portanto, apropriadas aos fins 

que se destinam.  

A acessibilidade nas salas de aula é realizada por corredores amplos e planos, 

com piso tátil e sinalização para pessoas com deficiência visual, contêm placas 

indicativas de blocos e disciplinas ministradas em cada semestre, oferecendo 

condições para utilização com segurança e autonomia total ou assistida. 

Para desenvolvimento das atividades acadêmicas são disponibilizados 

aparelhos de multimídia aos docentes. Como política institucional, também são 

ofertadas condições de compra com parcelamento e descontos para cada professor 

que queira adquirir seu próprio aparelho multimídia.  

As salas são limpas diariamente por uma equipe especializada, o que gera um 

local com comodidade necessária às atividades desenvolvidas. 

 

6.5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
 

A biblioteca da FAEMA possui acervo físico e virtual destinado à bibliografia 

básica e complementar.  

O acervo físico está devidamente tombado no nome da IES e informatizado e 

o acervo virtual possui a celebração de contrato entre a instituição e a empresa 

responsável, que garante o acesso ininterrupto dos usuários. O acervo da bibliografia 

básica e complementar física e virtual é adequado em relação às unidades 
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curriculares e aos conteúdos descritos neste PPC e está atualizado, considerando a 

natureza das respectivas unidades curriculares. Da mesma forma, está referendado 

por relatório de adequação, assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em 

cada bibliografia básica e complementar da unidade curricular, entre o número de 

vagas autorizadas e a quantidade de exemplares por título disponível no acervo, este 

último se aplica ao acervo físico.  

Para os títulos virtuais a instituição garante o acesso físico na IES, com 

instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta 

via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à 

leitura, estudo e aprendizagem (programa Dosvox para deficientes visuais, ProDeaf, 

para surdos, HandsTalk – tradutor de libras, Be MyEyes – para reconhecimento facial, 

teclado em braile, Vlibras, EnableViacam). Os recursos tecnológicos são 

computadores disponíveis na Biblioteca e nos Laboratórios de Informática, incluindo 

os notebooks disponíveis para retirada, que ainda servem como equipamentos para 

trabalhos e pesquisas acadêmicas. 

A biblioteca virtual ainda conta com o Repositório Institucional que atualmente 

já possui o quantitativo de 1792 depósitos  

O acervo bibliográfico virtual possui ainda assinatura e acesso virtual de 

periódicos especializados que suplementam o conteúdo administrado nas unidades 

curriculares. 

O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou 

assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para 

a garantia do acesso e do serviço. 

 

6.6 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

A FAEMA possui um Núcleo de Informática (NIF) localizado no Bloco B, e 

disponibiliza dois laboratórios de informática, 1 laboratório contíguo ao NIF com 26 

computadores de alta performance, e outro laboratório localizado no Bloco A com 32 

computadores. Ambos os laboratórios atendem aos aspectos de conforto, 

comodidade, limpeza, iluminação e acessibilidade. 
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São ainda disponibilizados 36 notebooks para retirada por parte dos 

docentes/tutores e discentes realizarem as atividades didático-pedagógicas como: 

atividades dos cursos de graduação, projetos de extensão, entre outros.  

Os computadores contam ainda com programas (softwares) e equipamentos 

(hardwares) específicos de acordo com a necessidade do curso. 

A IES utiliza dois links um com 25 MB Full dedicados da empresa BTellway e o 

outro com 50 MB Full da empresa Rondonet, para disponibilização de rede sem fio e 

acesso à internet.  

Na Biblioteca, são disponibilizados 16 módulos individuais com computadores 

para acesso e consulta, sendo 2 módulos individuais para portadores de necessidades 

com programa Dosvox para deficientes visuais, ProDeaf, para surdos, HandsTalk – 

tradutor de libras, Be MyEyes – para reconhecimento facial, teclado em braile, Vlibras, 

EnableViacam. 

Para ter acesso aos computadores locados no laboratório de informática, bem 

como aos notebooks, apenas é necessário realizar a reserva no setor responsável. 

Os computadores localizados na biblioteca estão disponíveis sem a necessidade de 

reserva prévia. Em todas as dependências é disponibilizada a rede sem fio para a 

comunidade acadêmica com acesso por matrícula/senha. 

A FAEMA possui uma sala para o NIF – Núcleo de Informática FAEMA, com 

profissionais técnicos especializados que monitoram, realizam a avaliação, 

manutenção e programação periódica, além de avaliarem e verificarem a pertinência 

necessária de acordo com cada curso dos equipamentos de informática. 

 

6.7 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO BÁSICA E ESPECÍFICA 
 

As atividades laboratoriais do curso propostas para os dois primeiros anos 

serão realizadas nos seguintes laboratórios didáticos: Laboratório de Informática e 

Brinquedoteca.   

Os laboratórios atendem às necessidades do curso. Todos os laboratórios 

possuem normas de funcionamento, utilização e segurança, devidamente 

regulamentadas, expostas e visíveis ao público. 

Por meio de técnico especializado os laboratórios contam com manutenção 

periódica, serviços de apoio técnico e, quando necessário, dispõem de recursos de 
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tecnologia de informação e de comunicação, adequados à atividade específica a ser 

desenvolvida no espaço didático. 

Os materiais de insumo, materiais de consumo e equipamentos condizem em 

quantidade e qualidade com o espaço físico, necessidade da atividade didática e a 

dimensão do número de alunos que ocupará o laboratório em cada atividade a ser 

desenvolvida. 

As atividades práticas nos laboratórios didáticos da FAEMA devem ser 

previamente agendadas pelo docente que irá ministrar a atividade através do software 

de agendamento de laboratórios no Portal de Laboratórios Didáticos da FAEMA, neste 

portal o preenchimento do protocolo de laboratórios (constando: Data; Título; 

Fundamentação Teórica; Laboratório a ser utilizado; Objetivos; materiais, 

equipamentos e/ou reagentes; procedimento metodológico e resultados esperados 

e/ou valores de referência) é obrigatório, ressalta-se que o protocolo de laboratório é 

uma sessão obrigatória no Plano de Ensino (quando previsto atividades práticas em 

consonância com o PPC do curso).  

Este sistema de agendamento dos laboratórios gera uma ata que é assinada 

ao final de cada atividade prática pelo docente e pelo técnico de laboratórios. 

Este sistema propicia que a equipe técnica de gestão do laboratório possa 

incrementar com qualidade e tempo, a disposição dos equipamentos e insumos 

necessários, de acordo com a demanda exigida para a atividade afim. 

Os resultados extraídos dos registros das atividades dos laboratórios, bem 

como as informações chegadas via ouvidoria a este setor e os resultados fornecidos 

pela CPA sobre o complexo de laboratórios da FAEMA servem como dados para 

planejar o incremento da qualidade dos atendimentos, da demanda existente e futura 

e das aulas ministradas nestes espaços didáticos laboratoriais. Ressalta-se que o 

NDE de cada curso também apresenta um papel crucial em discutir e encaminhar para 

deliberação em estâncias superiores às necessidades de seu curso no que tange os 

laboratórios didáticos. 

 

 


