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1 DADOS GERAIS DO CURSO

A Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente – FAMA é mantida pelo

Poder  Público  Municipal  de  Clevelândia,  Estado  do  Paraná,  instituída  pela  Lei

Municipal nº 2.542, de 20 de outubro de 2015 e credenciada pelo Decreto Estadual

nº 3.755, publicado no Diário Oficial do Estado em 31 de março de 2016. É uma

instituição de caráter público com autonomia administrativa, didático-pedagógica e

disciplinar, que tem como objetivo a oferta de cursos de graduação aos acadêmicos

de  Pedagogia  (Licenciatura),  Administração  (Bacharelado),  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas (Tecnologia) e demais cursos que forem autorizados

de acordo com o cronograma previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional

(PDI);  com diferenciais voltados ao contexto social  regional,  estadual  e nacional,

cada vez mais dinâmico e exigente, no que se refere à qualidade de ensino e a

sólida  formação  profissional,  fundamentada  nos  conhecimentos  técnicos,

humanístico, sociais e na formação do cidadão consciente e reflexivo, comprometido

com a sociedade e o meio ambiente.

O  curso  de  Graduação  em  Pedagogia  está  inserido  em  uma  região  do

sudoeste do Paraná, em que o desenvolvimento econômico é baseado na pecuária

e agricultura e grande reserva de florestas,  ainda não danificadas por  ações da

humanidade.  Nesse sentido, o Curso de Pedagogia da FAMA, faz parte de uma

instituição preocupada com a preservação do Meio  ambiente,  contando com um

campus Sede e dois Parques ambientais, objetivando assim, formar pedagogos para

a  formação  infantil,  series  iniciais  do  Ensino  fundamental,   gestores  escolares,

docentes para cursos de formação em nível médio, pedagogos para atuarem em

espaços não escolares.

A demanda pelo curso de Pedagogia é expressiva no Brasil, nos estados e

municípios  brasileiros,  considerando que no contexto  atual,  vivenciamos grandes

desafios  nas escolas  e sistemas de ensino, devido as grandes diversidades sociais,

culturais, étnicas, religiosas, entre outras. 
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1.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Titulação conferida: Licenciado (a) em Pedagogia
Modalidade de curso: Presencial
Duração do curso: 08 semestres – 4 anos
Número de vagas: 60 vagas anuais 
Carga-horária total: 3.708 horas
Horário de funcionamento: Noturno
Tempo mínimo para conclusão do Curso: 08 semestres (04 anos)
Tempo máximo para conclusão do curso: 14 semestres (07 anos)
Portaria de Reconhecimento: Portaria Ministerial nº 67, de 24 de Março de 2016, 

publicada no Diário Oficial da União em 24 de Março de 2016.
Conceito de Enade: 03 (três)
Processo de ingresso: Processo seletivo simplificado (Vestibular)

1.2 PERFIL E CAMPO DE ATUAÇÃO DO EGRESSO

Acredita-se que para compor o perfil do acadêmico do curso de Licenciatura

em Pedagogia,  deve-se  levar  em consideração a  formação de  valores  culturais,

sociais e éticos contribuindo com a formação de futuros pedagogos que se pautem

em uma educação para “todos” como determina a Constituição Federal Brasileira

(1988), de modo que o respeito ao outro sejam características desses egressos. 

O  perfil  do  egresso  necessita  contemplar  consistente  formação  teórica

articulada com a prática, as quais se articulam durante todo o período do curso,

necessitando ser composto por variadas dimensões práticas na Educação Infantil,

Séries Iniciais do Ensino Fundamental, nível médio, Gestão escolar, e em ambientes

não escolares, tais como, hospitais, Centro de Referências Sociais, Casas Lares,

Lar de idosos entre outros, através de planejamento, administração, coordenação,

avaliação e acompanhamento de políticas públicas educacionais. De acordo com o

Parecer  nº3/2006,  o  qual  determina  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o

Curso de Pedagogia, ao final do curso de Licenciatura em Pedagogia, o egresso

deverá estar apto: 

 Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa,

equânime, igualitária; 
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 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, em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem

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

modalidades do processo educativo; 

 Reconhecer  e  respeitar  as  manifestações  e  necessidades  físicas,  cognitivas,

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

 Aplicar modos de ensinar diferentes linguagens, Língua Portuguesa, Matemática,

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

adequada  às  diferentes  fases  do  desenvolvimento  humano,  particularmente  de

crianças; 

 Relacionar as linguagens dos meios de comunicação aplicadas à educação, nos

processos  didático-pedagógicos,  demonstrando  domínio  das  tecnologias  de

informação  e  comunicação  adequadas  ao  desenvolvimento  de  aprendizagens

significativas; 

 Promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família

e a comunidade; 

 Identificar  problemas  socioculturais  e  educacionais  com  postura  investigativa,

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

para  superação  de  exclusões  sociais,  étnico-raciais,  econômicas,  culturais,

religiosas, políticas e outras; 

 Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza

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

religiões,  necessidades  especiais,  escolhas  sexuais,  entre  outras;  -  desenvolver
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trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área educacional e as demais

áreas do conhecimento; 

 Participar  da  gestão  das  instituições  em  que  atuem  enquanto  estudantes  e

profissionais,  contribuindo  para  elaboração,  implementação,  coordenação,

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

 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, entre outros: sobre seus

alunos  e  alunas  e  a  realidade  sociocultural  em  que  estes  desenvolvem  suas

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

diferentes  meios  ambientais  ecológicos;  sobre  propostas  curriculares;  e  sobre  a

organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas;

 Utilizar,  com  propriedade,  instrumentos  próprios  para  construção  de

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

 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 (MEC, 2006)

O  egresso  também  deve  considerar  as  diversidades  encontradas  na

educação (étnicas, religiosas, culturais, filosóficas, pessoas com deficiências, entre

outras) respeitando as particularidades dos sujeitos com que atuará. 

Nessa perspectiva, espera-se que ao final do curso de Pedagogia, o egresso

esteja apto a respeitar as diversidades encontradas no âmbito educacional e social,

capaz  de  compreender  as  transformações  sociais  do  processo  de  produção  na

sociedade, de cooperar com a construção de uma sociedade pluralista, domine os

aspectos  básicos  para  a  produção  de  conhecimentos,  das  tecnologias  que

beneficiem o processo educativo, reconhecem a importância de ser um professor

pedagogo-pesquisador,  que seja capaz de dominar conhecimentos,  habilidades e
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técnicas, e práticas pedagógicas, e por fim, contribua com o processo de formação

global de todos os cidadãos.

1.3 DO COORDENADOR DO CURSO

Coordenador do Curso: Airton Carlos Batistela

Formação acadêmica:  Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica

do Paraná- PUCPR (2011). Mestrado em Educação pela Pontifícia Católica do Rio

Grande  do  Sul  (1996).  Graduado  em  licenciatura  Filosofia,  pelas  Faculdades

Integradas de Palmas (1991).

Regime de trabalho: Parcial 20 (vinte horas semanais)

Tempo de exercício na IES: 15 (Quinze anos)

Tempo na função de coordenador do curso: 07 (sete meses)

Atuação profissional na área: 30 (trinta anos)

2. HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A constituição da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente – FAMA

está entrelaçada com o histórico da Fundação de Ensino Superior de Clevelândia,

que  nasceu  com  atribuições  e  competências  estabelecidas  no  seu  Estatuto,  da

parceria entre a iniciativa pública e privada, no ano de 2000, com o objetivo principal

de manter a Faculdade FESC.

Esta instituição se tornou realidade em face de iniciativas empreendedoras de

cidadãos Clevelandenses. Não se trata de um empreendimento mercadológico, mas

de uma ação social que visa atender as necessidades e aspirações da comunidade.

A Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente – FAMA, foi resultado

do desprendimento de muitas pessoas, como prova de que o desenvolvimento deste

município  se  dá  pelo  esforço  coletivo  e  pela  construção  de  uma  história,  de

conhecimentos e conquistas.

A Fundação  de  Ensino  Superior  de  Clevelândia  –  FESC,  instituição  sem

finalidades lucrativas, foi criada pela Lei Municipal nº. 1.610 de 30 de setembro de

1999, gerida pelo Conselho de Curadores, iniciou suas atividades acadêmicas com o

Curso de Administração Empresarial  com Ênfase em Agronegócios,  autorizado a
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funcionar pelo Decreto nº. 3.755, de 21 de março de 2001, sendo reconhecido em 17

de maio de 2005, pelo Decreto nº. 4.827/05.

No  ano  seguinte,  a  SETI/CEE,  autorizou  o  funcionamento  do  curso  de

Geografia – Licenciatura Plena, pelo Decreto nº. 5.493/02, o qual foi reconhecido

pelo Decreto nº. 6.629, em 09 de março de 2006. Em 31 de janeiro de 2006, foi

autorizado o curso  de Análise  e desenvolvimento  de Sistemas,  pelo  Decreto  nº.

6.069/06,  com 40  alunos  matriculados,  e,  por  último  foi  implantado  o  curso  de

pedagogia, autorizado a funcionar através do parecer do CEE/ Paraná n⁰ 219/10 de

08 /11/2010.

Pelo Edital Seres/MEC nº 01, de 09 de agosto de 2011 – ficou estabelecido

um Regime de migração de sistemas das instituições de educação superior privadas

ligadas  aos  Conselhos  Estaduais  de  Educação,  que  passaram  à  jurisdição  do

Conselho Nacional de Educação.

Durante o ano de 2015, iniciou-se um estudo junto a Prefeitura Municipal de

Clevelândia  e  o  Governo  do  Estado,  na  intenção  de  Municipalizar  a  Educação

Superior aí oferecida pela FESC.

A Lei Municipal nº 2.542/2015 de 20 de outubro de 2015, criou a Faculdade

Municipal  de  Educação  e  Meio  Ambiente  –  FAMA,  e,  assim,  o  pedido  de

credenciamento da FAMA chegou ao Conselho Estadual de Educação em dezembro

de 2015.

Em 14 de março de 2016, a Resolução da Secretaria de Estado da Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior (SETI) de nº 30, de 9 de março de 2016, homologou o

Parecer  nº  02/16,  da  Câmara  de  Educação  Superior,  do  Conselho  Estadual  de

Educação pronunciando-se pela criação da FAMA.

Pelo DECRETO Nº 3755 de 31 de março de 2016, o governador de Estado

credenciou ao Sistema Estadual de Ensino a Faculdade Municipal de Educação e

Meio Ambiente – FAMA, incorporando todos os alunos regularmente matriculados da

FESC, dos cursos de Administração, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas e Pedagogia, e, anuncia a FAMA em contexto nacional como “a primeira

Faculdade municipal pública mantida com recursos da preservação ambiental”.

Esse fato relega a IES o desenvolvimento de ações de reorganização teórico

prática que contemple a oferta  de ensino superior  em cursos de graduação nas
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áreas  de  licenciatura  e  bacharelado  a  partir  do  Eixo  Meio  Ambiente  e

Sustentabilidade.  Nessa  proposta  a  FAMA  alargará  suas  ações  como  um

mecanismo  de  proliferação  de  práticas  de  responsabilidade  socioambiental

retratando que os recursos municipais que a mantém oriundos do ICMS ecológico

constituem-se  o  elemento  propulsor  de  uma  formação  acadêmica  pautada  em

princípios de conservação ambiental. 

Considerando que o ICMS ecológico nascido sob a égide da compensação

evoluiu,  transformando-se em mecanismo de incentivo  à conservação ambiental,

representando  uma  promissora  alternativa  na  composição  dos  instrumentos  de

política pública.

Para a consolidação da proposta, a organização e a estruturação das ações

de cunho pedagógico, socioambiental constituem-se a partir de frentes de trabalho

que se ritualizam por meio da Legalização dos Atos Institucionais, da Organização

didática pedagógica voltada para o ensino, pesquisa e extensão e da organização

da regularidade da vida acadêmica.

As proposições que se evidenciam nos direcionamentos legais pedagógicos

da Instituição cominam com a política de Planejamento Estratégico Institucional que

visa identificar e propor tópicos que podem se converter em diretrizes e ações na

perspectiva do desenvolvimento sustentável da FAMA em sua missão de interação

nos contextos externo e interno.

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

3.1 ELEMENTOS NORTEADORES DA PROPOSTA DE FORMAÇÃO: 

A proposição do Currículo do Curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de

Educação e Meio Ambiente – FAMA leva em consideração os aspectos do curso nas

dimensões:

a) históricas; 

b) legais;  

c) contextuais; 

d) teórico-metodológicas.
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Essas dimensões fundamentam orientam e contribuem com a organização e

desenvolvimento de currículos para cursos em níveis superiores em formação de

professores para educação básica brasileira.

As  dimensões  históricas  e  legais,  já  citadas  anteriormente  nos  objetivos

gerais do curso, bem como o perfil do egresso do acadêmico, referem-se a formação

de pedagogos críticos, com preparação para a pesquisa científica, preocupados com

o  social  e  com  o  desenvolvimento  sustentável,  fortalecendo-o   a  enfrentar  os

desafios educacionais, os quais estão surgindo na nossa contemporaneidade. 

As  dimensões  legais  se  fundamentam no  que  determinam a  Constituição

Federal de 1988, nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº9394/96,

bem como o Parecer nº3/2006, o qual determina as Diretrizes Curriculares Nacionais

para o Curso de Pedagogia, e a Resolução nº 2, de 1º de Julho de 2015, definindo

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. 

Em relação à dimensão contextual o Planejamento do Curso de Pedagogia

leva em consideração as mudanças na organização e funcionamento da educação

básica e suas novas exigências para formação e atuação do pedagogo.  Para isso

busca  defender  uma  formação  com  preparo  científico,  político,  cultural,  e  com

responsabilidade em um desenvolvimento sustentável, para que o futuro pedagogo

possa enfrentar os desafios educativos nesta contemporaneidade, respeitando as

grandes  diversidades  e  singularidade,  formuladores  de  currículos  desenvolvidos

harmoniosamente e voltado para as potencialidades de cada indivíduo (MORGADO,

2005). Sendo assim, o currículo dessa proposta de cursos é possibilitar a aquisição

de conhecimentos aos pedagogos, investindo nas diversidades, sejam elas, sociais,

culturais, étnicas ou religiosas, conforme determinas as Diretrizes Curriculares do

Curso de Pedagogia.

Nas dimensões contextuais, o currículo proposto no planejamento do curso de

Pedagogia  da  Faculdade  Municipal  de  Educação  e  Meio  Ambiente  tem  como

compromisso social e acadêmico contribuir com o desenvolvimento educacional da

região por meio da oferta de Ensino Superior de qualidade e Gratuito. A partir desse

compromisso, entende-se que a academia é um espaço político de debates por uma

autonomia intelectual, em busca de igualdade e solidariedade (SILVA, 2007). Para

que  isso  ocorra  nos  espaços  acadêmicos  e  escolares,  se  precisa  pensar  em
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currículos, não apenas como listagem de conteúdos e matrizes curriculares, mas

sim, definir quais conhecimentos se precisam ser ensinados, bem como definir suas

finalidades  e  a  quem  eles  se  destinam,  através  de  práticas  pedagógicas  que

resultem na confluência entre as estruturas sociais, culturais, econômicas, políticas e

administrativas. 

Entende-se  assim,  que  o  curso  de  Pedagogia  está  comprometido  com a

formação e com a difusão do saber, porém preocupa-se com uma formação voltada

para práticas pedagógicas que envolvam as diversidades e singularidades que nela

estão inseridas. 

Além disso, o curso também preocupa-se com  a pesquisa em nível regional e

nacional voltado para o desenvolvimento sustentável da região em que está inserida,

propondo  uma  educação  profissional  pautada  no  compromisso  com a  formação

humana  em  conjunto  com  conhecimentos  epistemológicos,  políticos  e  de

sustentabilidade.

Para  tanto,  as  ações  propostas  no  Curso  de  Pedagogia,  ancora-se  na

tentativa  de  discutir  as  concepções  vigentes  no  coletivo  institucional,

compreendendo o ser humano como parte da sociedade, da educação, do trabalho,

da cultura, da ciência e do meio ambiente em que vive.

Assim,  para que essas propostas sejam atingidas,   o  Curso buscará uma

construção coletiva, levando-se em consideração uma articulação dialética entre a

formação global e o específica caracterizada por uma educação interligada com o

desenvolvimento socioeconômico sustentável.

 O Curso de Pedagogia preocupa-se com a formação de pedagogos, os quais

atuarão em variados ambientes escolares e não escolares. Sendo assim, o homem

transcende divisões  e se torna um sujeito multidimensional, o qual está sempre em

construção. Nessa perspectiva, se pensa o ser humano  como um ser complexo,

que  não  permite  o  encontro  de  uma  definição  pronta  e  acabada  e  não  nasce

humano, mas vai se tornando humano, conforme sinaliza Saviani (SAVIANI, 1999).

Sendo assim, o homem através de suas práticas  educativas vislumbra a formação

unilateral, ou seja,  pela concepção de uma educação voltada para o trabalho  como

princípio  educativo  e   por   “uma  escola  unitária”,  para  então  desenvolver  e

emancipar o homem (ARANHA, 2000, p.126).
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3.2  EIXO  INTERDISCIPLINAR  -  AMBIENTALIZAÇÃO  DOS  ESPAÇOS

EDUCATIVOS SUSTENTÁVEIS

A Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente – FAMA, seguindo as

orientações emanadas da Política Estadual de Educação Ambiental do Estado do

Paraná e embasada na Deliberação nº 04/2013, de 12 de novembro de 2013 do

Conselho Estadual de Educação que estabelece Normas estaduais para a Educação

ambiental  no  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná,  com  fundamento  na  Lei

Federal  nº  9.795/1999,  Lei  Estadual  nº  17.505/2013  e  Resolução  CNE/CP  nº

02/2012, e ainda, na Deliberação nº 02/2015 CEE/PR que dispõe sobre as Normas

Estaduais para a Educação em Direitos Humanos no Sistema Estadual de Ensino do

Paraná, procedeu  a  reestruturação  de  seus  Projetos  Políticos  Pedagógicos

constituindo  como  Eixo  Central  de  cada  curso  a  Ambientalização  dos  Espaços

Educativos Sustentáveis.

Há,  em  nível  mundial,  um  intenso  movimento  pela  ambientalização  dos

cursos,  currículos  e  espaços  universitários.  Esta  preocupação  destaca  a

responsabilidade  ambiental  das  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES),  à  luz  da

sustentabilidade, em todas as atividades acadêmicas e administrativas. 

Neste  contexto  podemos entender  a  ambientalização  como referindo-se  à

necessidade  do  tratamento  dado  às  questões  ambientais,  pelas  diferentes

disciplinas  dos  cursos  de  graduação,  com  vistas  a  subsidiar  movimentos  de

ambientalização  curricular  e  de  implantação  de  processos  formativos  que

contemplem a  Educação  Ambiental  (EA),  no  âmbito  das  Instituições  de  Ensino.

Refere-se então à uma reflexão crítica que problematiza a realidade com vistas à

resolução ou minimização de tais problemas.  

Neste sentido, cabe ressaltar que a ambientalização curricular envolve um

processo  complexo  de  formação  de  profissionais  que  se  comprometam  com  o

estabelecimento das melhores relações possíveis entre sociedade e natureza, assim

como práticas e políticas acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. Desta forma

o Ensino Superior deve se tornar um espaço educativo sustentável, proporcionando

aos estudantes vivência de princípios, atitudes e valores da sustentabilidade.
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O mundo contemporâneo tem sido  marcado,  dentre  outros  aspectos,  pelo

desenvolvimento da ciência e da técnica e por importantes mudanças geopolíticas e

culturais. Em decorrência, demandas sociais e ambientais têm sido sucessivamente

preteridas  em  favor  de  preceitos  econômicos  e  políticos  que  têm  gerado  uma

sociedade na qual, cada vez mais, os benefícios propiciados pelos avanços técnico-

científicos estão ao alcance de poucos,  enquanto os custos desse processo são

socializados a todos. A crise sócio-ambiental instalada nesse contexto encontra-se

em momento de grande discussão entre os envolvidos. 

Entendemos  que  o  campo  da  educação  ambiental  (EA)  tem  fundamental

papel nesta crise, tanto quanto políticas e propostas de gestão da educação e do

meio ambiente,  seja  na reflexão sobre os conhecimentos  veiculados sobre  meio

ambiente, no repensar valores e atitudes individuais e coletivos e na participação

política,  voltada  para  ações  em  favor  do  ambiente.  A  EA  vem  encontrando

expressiva  contribuição  no  Brasil  seja  em  projetos  de  ação,  em  pesquisas,  na

organização dos educadores e na aprovação de legislação.

A problemática deste contexto vem de longe, desde a  passagem da idade

média à idade moderna, estabelecendo uma caminhada de profundas mudanças,

porque  não  dizer,  de  essências  mudanças  no  campo  sócio  ambiental,  tão

determinantes,  que  caracterizaram  toda  posteridade,  seja  no  campo  político,

econômico ou científico.

A confluência de forças econômicas e políticas, na estruturação de um novo

modo de produção, estabeleceram, com precisão, a necessidade de construção de

um  novo  modo  de  pensar  e  agir,  que,  em  pouco  tempo,  possibilitou  o  pleno

estabelecimento de um definitivo modelo de sociedade que  perdura até hoje.  É

exatamente  sobre  a  construção  deste  novo  modelo  de  pensamento,  que  vai  se

fundamentar em um novo modelo econômico e político. 

Parcela significativa do debate contemporâneo na área da ciência tangencia,

de  alguma  maneira,  o  tema  da  modernidade  e  da  herança  iluminista  e,  não

raramente, respostas são dadas em uma perspectiva da modernidade.

O termo moderno é de difícil precisão. Vamos optar por tratá-lo como sendo

composto  por  uma diretriz  central  fundamentada  em torno  da  postura  relacional

homem/natureza,  mesmo  que  constituído  por  uma  vasta  gama  de  tendências
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intelectuais  e  políticas  que  surgiram  aí,  a  partir  das  experiências  vividas  pela

intelectualidade.

O  eixo  central  desta  discussão  é  então  um  fio  condutor  que  norteia  o

pensamento  moderno  fundamentado  na  possibilidade  de  objetivação  do  mundo,

onde,  a  natureza  transforma-se  na  fonte  única,  para  a  técnica,  a  ciência  e  a

indústria. 

O entendimento da modernidade, especialmente pela perspectiva do padrão

relacional  sociedade/natureza,  depende,  fundamentalmente,  da  compreensão  da

instauração  de  algumas  ideias-chave,  a  partir  das  quais  edifica-se  o  construto

ideacional  moderno,  que  serve  como  visão  norteadora  do  desenvolvimento  das

sociedades humanas a partir do século XVII. É no bojo desta perspectiva que se

pode  compreender  o  sentido  da  crise  socioambiental  atual  como  intensificação

gradativa dum processo que se assenta, por um lado, num padrão compreensivo da

realidade  (científico,  filosófico,  ético)  e  por  outro,  num  padrão  intervencionista

(desenvolvimentista, tecnológico) sobre essa mesma realidade. 

Na  história  das  ideias,  este  caminho  significou  fundamentalmente  uma

recolocação do ser humano no centro da realidade e, principalmente, na base das

determinações  do desenvolvimento  histórico  das sociedades.  Isto  representa  um

processo  de  desvelamento  da  natureza  humana,  no  sentido  da  percepção  do

potencial fundamental humano: a capacidade de compreensão da realidade. Ao dar-

se conta da necessidade de conhecer o que perpassa a natureza humana, o homem

parte (novamente) na busca do conhecimento, o que traz, como consequência, uma

reinserção no centro das diretrizes de sua evolução histórica, a partir do assombroso

desenvolvimento cognitivo que empreende. 

A  modernidade  se  instaura,  portanto,  sobre  o  desvelamento  dessa

indeterminação existencial no humano; quer dizer, sobre a perspectiva de que nada

parece prescrever, deterministicamente, nosso devir histórico. Não precisamos estar,

então,  necessariamente,  atrelados  à  dinâmica  natural;  podemos  transbordá-la,

subvertê-la,  subjugá-la:  eis  o  ideário  liberal  da  modernidade,  vivenciado  pelo

liberalismo, que  rompeu com a visão da providência divina, dando ao homem um

caráter histórico e livre. 
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Nesta linha de raciocínio, a questão ambiental coloca-se como uma questões

de claro sentido ético, filosófico e político, afirmativa essa que permite o desvio de

um caminho fácil que nos tem sido oferecido: o de que devemos nos debruçar sobre

soluções práticas,  técnicas,  para  resolver,  entre  outros,  os  graves problemas do

efeito estufa, do buraco na camada de ozônio, do aquecimento global, da escassez

da água, do lixo nosso de cada dia, da poluição, do desmatamento, da erosão, da

pobreza  econômica  e  cultural,  logo,  de  uma  sociedade  que  corre  riscos.  Esse

caminho nos torna prisioneiros de um pensamento herdado que é, ele mesmo parte

do problema a ser analisado. 

No processo histórico de percepção das consequências da ação humana sobre

a  natureza  foram  sendo  utilizados  conceitos  que  expressam  diferentes  graus  e

recortes  na percepção da mesma.  Por  exemplo,  os  conceitos de ecossistema e

biodiversidade. Esses conceitos, apropriados pelos movimentos em defesa do meio

ambiente, foram moldando outros como o de preservação e conservação.  E o de

meio  ambiente.  Esse,  inicialmente,  foi  concebido  como  modo  de  apreender

dimensões  da  natureza.  Todavia,  o  conceito  de  meio  ambiente,  reduzido

exclusivamente aos seus aspectos naturais, não contempla as interdependências e

interações com a sociedade, nem a contribuição das ciências sociais à compreensão

e melhoria do ambiente humano. 

Hoje, compreendemos meio ambiente considerando a interdependência entre o

meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.  Isto

demonstra como uma lei retrata o momento histórico em que foi elaborada e porque

as leis devem ser reavaliadas de tempos em tempos. 

Os movimentos e ações da sociedade em busca da conservação da natureza

são,  desde os seus primórdios,  reação à destruição de,  num primeiro momento,

espécies, e a partir da concepção dos conceitos de ecossistemas e posteriormente

de  biodiversidade,  esta  preocupação  e  reação  vai  se  ampliando.  O  modelo  de

desenvolvimento gerado a partir da Revolução Industrial (final do séc. XVIII) provoca

aumento  qualitativo  e  quantitativo  no  processo  de  destruição  da  natureza.  Em

paralelo,  provoca  a  organização  da  sociedade  em  torno  da  conservação  da

natureza.
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O campo da prática é muitas vezes mais difícil  de ser trilhado do que o da

teoria.  Mas  no  campo  teórico  a  dimensão  subjetiva  do  trabalho  não  pode  ser

desconsiderada: sem sonho ou imaginação e sem o enfretamento das dificuldades

que  o  desejo  de  mudança  impõe  ao  ser  humano,  mulheres  e  homens  não

transformam  e  não  são  transformados.  Assim,  a  educação  ambiental  deve  ser

concebida  em  um  contexto  maior  da  educação,  desvelada  em  seu  sentido

etimológico: do verbo latino educare, que significa transformar, conduzir de um lugar

para outro, extraindo o que os indivíduos têm de melhor em si.

A  visão  ampla  do  mundo  é  um  passo  fundamental  para  uma  educação

transformadora, que deve ser acompanhada de uma clareza do ato educativo, uma

posição política e uma competência técnica para implementar projetos a partir do

aporte teórico de um profissional competente:

Desse modo, a educação deve produzir seu próprio giro copernicano,
tentando  formar  as  gerações  atuais  não  somente  para  aceitar  a
incerteza  e  o  futuro,  mas  para  gerar  um pensamento  completo  e
aberto  às  indeterminações,  às  mudanças,  à  diversidade,  à
possibilidade de construir e reconstruir em um processo contínuo de
novas  leituras  e  interpretações  do  já  pensado,  configurando
possibilidades de ação naquilo que ainda há por se pensar (LEFF,
2000: 35).

A esse respeito afirmou Pedro Jacobi na 27ª ANPEd – Caxambú/2004:

A educação ambiental aponta para propostas pedagógicas centradas
na  conscientização,  mudança  de  comportamento,  desenvolvimento
de  competências,  capacidade  de  avaliação  e  participação  dos
educandos. A relação entre meio ambiente e educação assume um
papel  cada  vez  mais  desafiador  demandando  a  emergências  de
novos saberes para aprender processos sociais que se complexificam
e riscos ambientais que se intensificam.
A ambientalização do conhecimento terá mais condições de ocorrer
na medida em que se promova uma reestruturação de conteúdos, em
função da dinâmica da sua própria complexidade e da complexidade
ambiental,  em  todas  as  suas  manifestações:  sociais,  econômicas,
políticas e culturais (p. 327).

A ambientalização educacional, nessa direção é de fundamental importância

face  o  papel  da  universidade  no  sentido  de  atuar  como  formadora  de  sujeitos

atuantes na construção de sociedades sustentáveis, em todos os seus campos de

formação e em todos os níveis de atuação universitária.
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Desta  forma,  fica  consignado,  seguindo  o  estabelecido  na  Deliberação  nº

04/2013, de 12 de novembro de 2013 do Conselho Estadual de Educação do Paraná

que  no  seu  Artigo  segundo  estabelece  que  a  Educação  Ambiental  deve

fundamentar-se nos seguintes princípios e procedimentos orientadores da(o):

I – cuidado e conservação da comunidade de vida como sujeito de direito, ampliando

e integrando o âmbito dos direitos humanos, na perspectiva da sustentabilidade;

II  –  Política Estadual  de Educação Ambiental,  de acordo com a Lei  Estadual  nº

17.505/2013, no que tange à integração da Educação Ambiental no âmbito formal e

não formal;

III - integração das políticas públicas das áreas de educação, meio ambiente, saúde,

agricultura,  saneamento  ambiental,  turismo,  cultura,  desenvolvimento  urbano,

assistência social, segurança pública entre outras;

IV – fortalecimento do papel social da escola como espaço educador sustentável, a

partir  de  sua  atuação  nos  territórios  físicos  e  ambientais,  como  instrumento  de

articulação e transformação social;

V  -  participação  e  controle  social  das  politicas  públicas  como  mecanismos  de

acompanhamento  e  monitoramento  dos  resultados  das  ações  de  Educação

Ambiental;

VI - articulação entre o Ensino Superior e a Educação Básica, integrando ações no

âmbito do ensino, pesquisa e extensão, visando a formação inicial e continuada;

VII  -  constituição  de  redes  de  ações  socioambientais  para  divulgar,  fortalecer  e

socializar  práticas  educativas  que  resultem  em  processos  para  a  formação  e

desenvolvimento local, regional, estadual, nacional e global.

No bojo de todo este contexto, inclui-se também como objetivo primordial da

educação a questão dos Direitos Humanos, entendendo como sendo a formação

para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como

forma de vida e  de organização social,  política,  econômica e cultural  nos níveis

regionais, nacionais e planetário. Esta compreensão é abarcada pela compreensão

estabelecida sobre a Educação Sócio Ambiental, que vai além, portado da simples

questão ambientalista de anos passados.
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É seguindo  este  norte  estabelecido,  que  a  FAMA estruturou  este  Projeto

Político  Pedagógico  estabelecendo  o  incentivo  à  abordagem  da  Educação

Ambiental, a partir de uma perspectiva crítica e propositiva da inserção da Educação

Ambiental na formulação, execução e avaliação das ações da instituição, para que a

concepção  de  Educação  Ambiental  como  integrante  curricular,  supere  a

fragmentação e compartimentalização dos saberes disciplinares;

Tem-se então a seguinte estrutura desta temática no Curso:

EIXO  CENTRAL: AMBIENTALIZAÇÃO  DOS  ESPAÇOS  EDUCATIVOS

SUSTENTÁVEIS

Como disciplinas comuns para todos os cursos temos:

 História,  Cultura  e  Patrimônios  Regionais  –  voltada  fundamentalmente  para  o

contexto histórico regional.

 Responsabilidade sócio ambiental e tecnologias limpas;

 Disciplinas eletivas para cada curso.

 Seminário  integrador,  com  a  alternância  entre  momentos  teóricos  e  práticos,

estruturado em torno da problemática sócio ambiental;

 Projetos Integradores

 Seminário de Produção Científica

Assim,  compreendemos  que  estamos  inseridos  em  um  parâmetro  de

Educação  ambiental  que  contempla  práticas  integradas  nas  suas  múltiplas  e

complexas relações,  envolvendo aspectos de saúde,  históricos,  políticos,  sociais,

econômicos,  científicos,  culturais,  filosóficos,  estéticos,  tecnológicos,  psicológicos,

legais e ecológicos, conforme a Lei Estadual nº 17.505/2013, inciso I, Art. 5º.

Então, a compreensão que se passa a ter de meio ambiente fica tácita, como

sendo o resultado das relações de intercâmbio entre Sociedades e Natureza em

espaço e  tempo concretos.  É consenso que o  conceito  de  meio  ambiente  deve

contemplar o meio social, cultural, político e não só o meio físico, logo as análises

que se efetuam nos problemas ambientais devem considerar as inter-relações entre

o meio natural, seus componentes biológicos, sociais e também os fatores culturais.
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Consequentemente, os problemas ambientais não são unicamente os que derivam

do aproveitamento dos recursos naturais e os que se originam da contaminação,

mas também aqueles advindos do subdesenvolvimento. 

Cada vez que se pretenda caracterizar uma realidade ambiental,  esta deverá

ser considerada dentro de um marco espacial e temporal concreto. 

Uma  realidade  ambiental  não  aparece  como  produto  exclusivo  das  leis

naturais,  pelo contrário,  é o resultado do processo histórico-cultural  das relações

entre sociedades e natureza.

A ambientalização  da  educação  passa  então  a  entende  que  o  Currículo

entendido  etimológico  como  correr,  curso,  recorrido,  caminho  (atalho),  implica  o

conceito de processo, e então passa a englobar programas, planos, cursos, enfim,

um  conjunto  organizado  de  experiências  de  aprendizagem.  Com  isso  estamos

passando do estágio programático para uma concepção mais ampla de experiências

formativas  visando  novos  estilos  de  desenvolvimento,  englobando  uma  postura

institucional  consubstanciada  em  novos  elementos  básicos  que  compõem  o

currículo, administração escolar, processo de ensino e aprendizagem e experiências

dos alunos, a partir da Ambientalização dos Espaços Educativos Sustentáveis.

3.3 ARTICULAÇÃO: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Nesta  contemporaneidade,  a  universidade  ocupa  um  espaço  de  grande

relevância  para  o  desenvolvimento  de  pesquisas  científicas,  apresentando  e

divulgando  novas  saberes,  conhecimentos  e  práticas  pedagógicas em diferentes

âmbitos educacionais.

Nesta  perspectiva,  há  necessidades  compreender  o  espaço  universitário,

como espaço voltado para o desenvolvimento de projeto que articulem o ensino, a

pesquisa  e  a  extensão,  possibilitando  ao  acadêmico  se  tornar  um  profissional-

pesquisador,  como  estamos   nos  referenciando  ao  curso  de  formação  de

pedagogos, tornar pedagogos-pesquisadores no âmbito educacional.

De acordo com Libâneo  (1994) o ensino não é o único meio de educação,

mas é  um dos principais  caminhos para  que os  indivíduos recebam instrução e
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educação formal, enquanto que, o conceito de pesquisa na perspectiva de Demo

(2005), é um processo social que necessita passar pelo caminho do  acadêmico  e

do  docente  durante a sua formação.  Esse processo, é um meio de divulgação de

novos saberes, que merece ser direcionado a caminhada profissional de todos os

indivíduos com formação no ensino superior.

Em relação a extensão, considera-se um conjunto de ações indissociáveis ao

Ensino  e  a  Pesquisa,  pois  através  dela,  promove-se  a  garantia  de   valores

considerados democráticos como a igualdade de direitos, do respeito ao outro. De

acordo com SILVA (2001), a extensão  oportuniza ao acadêmico a vivência do saber,

do  criar  e  do  construir,  através  de  projetos   que  vissem contribuir  com  toda  a

sociedade, além de viabilizar a este acadêmico momentos de estar em contato com

ações e processos de sua formação profissional.

A FAMA articula então as políticas de ensino, pesquisa e extensão da FAMA,

estão articuladas e integradas a partir da formulação e concepção do Projeto Político

Pedagógico Institucional (PPI).

Na  instituição,  esse  projeto  é  tido  como  o  centro  de  referência  da  ação

educacional. Com base nesse entendimento, o PDI integra o ensino, a pesquisa e as

relações  comunitárias  e  empresariais,  sendo  tais  ações  planejadas,  executadas,

acompanhadas e avaliadas sob a influência de um ambiente de constante interação

com a sociedade em geral e o mundo do trabalho em particular, o que possibilita

maior contextualização e significação às atividades acadêmicas.

É fundamental compreender a necessidade de buscar a construção de uma

unidade de ação ensino/pesquisa/relações comunitárias e empresariais, no âmbito

da  instituição.  Essa  exigência  decorre  da  função  social  que  se  assume

coletivamente e que implica em praticar uma educação de boa qualidade, voltada

para a formação de cidadãos autônomos e comprometidos com o desenvolvimento

socioeconômico  local,  regional,  nacional  ou  global,  privilegiando  a  melhoria  da

qualidade de vida das classes menos favorecidas e contribuindo, dessa maneira,

para mudanças orientadas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária,

ou, no mínimo, menos injusta.

Assim sendo, a pesquisa deve ser intrínseca ao ensino e estar orientada ao

estudo e a busca de soluções para as questões práticas do dia-a-dia do meio em
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que vive o acadêmico, na sua família, na sua rua, na sua cidade, nas empresas, nas

associações comunitárias ou em outras organizações da sociedade, que constituem

o entorno do educando e da Instituição.

No que se refere às atitudes,  a  pesquisa deve provocar  a  curiosidade do

acadêmico em direção ao mundo que o cerca, gerando inquietude, para que ele não

incorpore “pacotes fechados” de visão de mundo, de informação, de conhecimento,

mas,  ao  invés  disso,  esteja  sempre  motivado  a  buscar  a  construção  e  a

reconstrução do conhecimento e das relações sociais.

Na  esfera  dos  valores,  assume-se  que  a  pesquisa  aplicada  e  o

desenvolvimento  tecnológico  devem  estar  voltados  para  a  produção  de  bens  e

serviços que tenham a capacidade de melhorar as condições de vida dos coletivos

sociais e não apenas de produzir bens de consumo para fortalecer o mercado e, em

consequência,  privilegiar  o  valor  da  troca  em  detrimento  do  valor  de  uso,

concentrando riqueza e aumentando a diferença entre as pessoas.

Da mesma forma, a pesquisa também pode estar orientada a aspectos mais

acadêmicos das ciências da natureza, sociais ou aplicadas, mas sempre tendo em

consideração  a  que  interesses  correspondem e  a  quem beneficiar  os  possíveis

resultados alcançados.  

Nesse sentido, a unidade ensino/pesquisa colabora para edificar a autonomia

dos indivíduos, porque é através do desenvolvimento das capacidades de aprender

a aprender,  a ser e a conviver,  e pela responsabilidade social  que o acadêmico,

passa a construir, desconstruir e reconstruir suas próprias convicções a respeito da

ciência, da tecnologia, do mundo e da própria vida.

Essa  forma  de  considerar  a  unidade  de  ação  ensino/pesquisa/relações

comunitárias  e  empresariais  permite-nos  identificar  duas  dimensões  igualmente

importantes: a qualidade formal e a qualidade política dos processos educacionais,

ambos  indispensáveis  à  concepção  de  educação.  A  qualidade  formal  do

ensino/pesquisa  está  relacionada  com  o  rigor  científico,  com  a  seriedade  da

pesquisa, com a disciplina dos procedimentos, enquanto a qualidade política está

atrelada aos fins da investigação, tem um caráter mais educativo e de formação da

cidadania e da responsabilidade social. 

A qualidade política também se preocupa com o resultado, mas prioriza o

26



processo desenvolvido e sua qualidade educativa, sua capacidade de contribuir para

a conscientização e a cidadania plena.

A  extensão  é  o  meio  pelo  qual  toda  a  comunidade  acadêmica  tem  a

oportunidade de vincular o ensino, pesquisa e a sociedade. É ainda uma forma de

produção  do  conhecimento  através  da  inserção  de  alunos  e  professores  em

atividades que permitem a revitalização dos conteúdos e práticas curriculares, que

potencializam análises, envolvem metodologias, soluções e a captação de recursos

para  a  Instituição,  possibilitam  novos  campos  para  pesquisa.  A  extensão  é  a

produção e a socialização do conhecimento.

A extensão é entendida como prática acadêmica que interliga a Faculdade

nas suas atividades de ensino e de pesquisa,  com as demandas da maioria  da

população, possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez

mais,  junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento

significativo para a superação das desigualdades sociais existentes. A consolidação

da prática da extensão possibilita a constante busca do equilíbrio entre as demandas

socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho acadêmico.

Assim,  embora  a  FAMA se  oriente  por  um  Projeto  Político  Pedagógico

Institucional (PPI), que concebe de forma articulada as políticas de ensino, pesquisa

e extensão a seguir cada uma delas está delineada em separado.

A política de um ensino democrático e reflexivo é concebida na Faculdade -

FAMA como a possibilidade e a capacidade da Instituição de elaborar e implantar

suas políticas,  com propostas político-pedagógico e técnico-científicas que sejam

relevantes à sociedade.

As políticas de ensino estão embasadas nos parâmetros nacionais que regem

a educação superior no país e devem ser concretizadas a partir do diálogo entre as

diferentes instâncias da IES.

A busca constante da melhoria de qualidade do ensino, da pesquisa e da

extensão é um dos grandes nortes da FAMA. Esta buscará contribuir sobremaneira

com o desenvolvimento do homem, seu preparo para o exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.

As  políticas  de  ensino  passarão  a  se  fortalecer  institucionalmente  com  a

adequação dos Projetos Pedagógicos de Curso e as dinâmicas de sala de aula, à
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filosofia de que o ensino se faz a partir da pesquisa e que a investigação é capaz de

subsidiar um ensino qualificado e sempre atualizado.

A valorização docente, técnico-administrativa e discente é uma diretriz a ser

considerada em todos os aspectos na FAMA, que pretende, acima de tudo, investir

em pessoal para, assim, assegurar a otimização de suas funções.

As  Políticas  de  Pós  Graduação  na  FAMA  consideram  principalmente  os

programas de especialização como lugar onde a prática da pesquisa acadêmica é

fundamental e imprescindível, destacando a necessidade e a importância de uma

ampla  e  profunda  base  teórica.  Defendendo  o  compromisso  de  que  todo

conhecimento  precisa  comprometer-se  com a produção científica,  com a ética  e

politicamente com a construção da cidadania.

As Políticas de Pós Graduação da FAMA, pressupõe:

 A promoção de cursos de Pós Graduação lato sensu, vinculados às linhas de

Pesquisa da Instituição e das áreas preferenciais de interesse dos diferentes cursos

e da região.

 A otimização sistemática do processo de cursos de especialização por meio de

avaliações  periódicas  da  organização  curricular  e  da  formação  continuada  de

docentes.

 Acompanhamento  mais  efetivo  do  cumprimento  do  Projeto  Pedagógico  dos

cursos.

 Aumento do grau de exigência dos professores orientadores de monografia.

 Incentivo  a  produção  acadêmica  a  partir  de  projetos  bem  fundamentados  e

publicação de artigos sobre pesquisas monográficas.

 Transformação da Pós Graduação em eixo dinâmico e revitalizador da melhoria

do ensino de graduação, pesquisa e extensão.

 Promoção  de  relações  de  cooperação  e  parcerias  com  programas  de  Pós

Graduação de outras Instituições. 

 Promoção de eventos voltados à consolidação da Pós Graduação na FAMA, por

meio da produção e socialização de conhecimentos.

 A operacionalização da Pós Graduação na FAMA, organizada em forma de cursos

e atividades que deles se originem, obedece a Legislação do Conselho Nacional de
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Educação,  e  está  organizada  hierarquicamente  em  órgão  deliberativo  que  é  o

colegiado; órgão executivo que é a coordenação designada para o curso e o órgão

de apoio administrativo que é a Secretaria.

 As atribuições  concernentes  a  cada  um destes  órgãos  bem como as  demais

disposições, está previsto no Regimento de Pós Graduação Lato Sensu da FAMA.

As políticas de Pós-graduação da Faculdade - FAMA volta-se para a formação

de  pessoal  qualificado  para  o  exercício  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e

extensão,  com  vistas  ao  aprofundamento  teórico,  científico,  pedagógico  e  de

investigação.

Entre as grandes diretrizes da Pós-graduação estão a manutenção de níveis

de excelência de seus cursos,  a  consolidação e expansão seletiva da oferta  de

cursos  de  Pós-graduação  lato  sensu,  mediante  identificação  de  demandas,

aprimoramento  dos projetos  dos cursos e oferta  de cursos contextualizados nas

competências  científicas  e  pedagógicas  da  IES,  integrando  cursos  de  diferentes

áreas do conhecimento, reforçando a interdisciplinaridade.

As  políticas  de  Pós-graduação  lato  sensu buscam atender  as  exigências,

cada  vez  mais  prementes,  de  profissionais  qualificados  e  atualizados,

desenvolvendo  competências  para  o  mercado  contemporâneo,  tanto  na  esfera

educacional, quanto de outras organizações.

A Pós-graduação  visa  desenvolver,  ainda,  cursos em parceria  com outras

entidades,  além  de  firmar  convênio  com  vistas  a  assegurar  sólida  formação

profissional e intercâmbio com outras IES.

São objetivos da Pós-graduação na FAMA:

 Qualificar profissionais para atuação no contexto acadêmico e desenvolvimento

de pesquisa.
 Produzir conhecimentos.
 Desenvolver linhas de investigação.
 Promover a atualização contínua nas mais diversas áreas do conhecimento.
 Oportunizar a integração entre os cursos de graduação e pós-graduação a partir

de programas de iniciação científica, pesquisa e extensão.
 Aprimorar a formação teórica, científica e pedagógica dos profissionais da área

educacional e empresarial.

Em termos gerais os procedimentos para oferta de cursos de Pós Graduação
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na  FAMA,  iniciam  com  a  proposição  anual  de  cursos,  pautados  em  áreas  de

interesse da IES e da demanda local e regional, discutidos sob a coordenação do

setor  de  Pós  Graduação  e  Pesquisa  ouvido  o  colegiado  de  Pós  Graduação.

Realizada esta etapa são elaborados os projetos pedagógicos dos cursos e levados

à análise e aprovação do Conselho Superior da Instituição.

Somente depois de aprovados os Projetos Pedagógicos dos cursos contendo

os respectivos investimentos, organização curricular, quadro docente etc, vão para o

setor de comunicação para divulgação dos respectivos Editais. Finalizada a fase de

inscrição  procede-se  a  seleção  de  acordo  com o regimento  de Pós Graduação,

realizando-se os cursos de acordo com o cronograma estabelecido atendidas todas

as  disposições  regulamentares.  Os  cursos  de  Pós  Graduação  são  avaliados  ao

término de cada disciplina por meio de formulários próprios que mensuram o grau de

satisfação dos pós-graduandos com a qualidade do curso, o desempenho docente, a

estrutura física e outros indicadores.

A criação de saber se efetiva por intermédio da pesquisa, que substancia o

ensino e as demais funções inerentes a uma Instituição de Ensino Superior. O rápido

desenvolvimento  das  ciências  leva  a  novas  formas  de  exigências  e  geração  de

conhecimentos,  provocando  mudanças  no  padrão  de  produção  e  socialização

desses  conhecimentos,  que  só  se  viabilizam  a  partir  de  projetos  de  iniciação

científica e de pesquisa.

A  política  institucional  de  pesquisa  na  Faculdade  -  FAMA,  parte  do

pressuposto básico de que toda iniciativa de pesquisa contribui significativamente

com a ambiência de investigação que deve atingir a IES como um todo. A Pesquisa

não deve constituir uma ilha desarticulada, permanecendo alheia às mudanças que

ocorrem na sociedade. A Pesquisa na FAMA deve estar em constante interação com

todas as ações propostas pela IES, além de voltar-se aos interesses e desafios da

comunidade em que se insere.

As políticas institucionais de pesquisa devem conceber linhas de pesquisa

representadas por temas aglutinadores, que se fundamentam em diferentes áreas

do  conhecimento.  Das  linhas  de  pesquisa,  que  emergem  dos  direcionamentos

investigativos dos docentes da IES, deverão se originar projetos de pesquisa. Em

termos gerais, a IES buscará fomentar a pesquisa, corroborada pelo viés do rigor
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científico,  com  vistas  a  incrementar  a  produtividade  e  as  publicações  do  corpo

docente, buscando assegurar a qualidade das atividades próprias de uma instituição

de Ensino Superior.

Dentre os objetivos da pesquisa na Instituição pode-se ressaltar os seguintes:

 Proporcionar  uma  visão  crítica  do  conhecimento,  produzido  no  âmbito  da

pesquisa.
 Fortalecer perspectivas de pesquisa que assegurem o estudo de práticas sociais,

educacionais, empresariais e outras, voltadas ao desenvolvimento local e regional.
 Incrementar a execução de pesquisas de cunho interdisciplinar.

3.4  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

No  curso  de  Pedagogia  da  FAMA,  a  avaliação  é  concebida  como  um

processo, que visa contribuir com a formação plena do futuro pedagogo, busca se

pautar nas duas lógicas, visto que para a formação deste profissional, ambas são

primordiais e necessárias.

Além dessas duas lógicas,  para  o  processo avaliativo,  se  busca partir  da

realidade  do  acadêmico,  problematizando  o  seu  conhecimento,  valendo-se  do

espírito pesquisador permeados pelas indagações,  criando ainda mais indagações

para que estas,  possam instrumentalizar este acadêmico, incentivando-o a busca

contínua de mais conhecimentos. 

Neste sentido, a prática da avaliação deve ser desenvolvida na vivência da

avaliação  formativa,  processual  e  diagnóstica  e  contínua,  objetivando  perceber

progressos e dificuldades no aprendizado do acadêmico, sobressaindo os aspectos

qualitativos sobre os quantitativos.  Entende-se também, que a avaliação dos futuros

acadêmicos,  reside  na  qualidade  das  relações  construídas  nos  espaços

educacionais, entre estes, espaços que são da competência do pedagogo. 

Ainda se ressalta, que no processo de avaliação dos acadêmicos do curso de

Pedagogia  da  FAMA,  deve  ser  incluso  diversas  possibilidade  de  elaboração  de

conhecimentos  que  envolvam  teoria  e  prática,  bem  situações  que  o  definam

pedagogos-pesquisadores, como: 
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Saber  identificar  e  analisar  diversas  situações  no  campo  educacional,

buscando soluções para cada situação;

Elaborar  projetos  e  planos  de  trabalho  após  análise  de  um  contexto

educacionais  observado;

 Elaborar planos de trabalho  a partir do trabalho com conteúdos de ensino na

Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Gestão Escolar, disciplinas

de formação de professores em nível médio e em ambientes formais não escolares.

 Definir  alternativas  de  intervenções  adequadas  para  o  processo  ensino-

aprendizagem  no contexto histórico em que a escola está inserida.

Refletir sobre situações pedagógicas consoantes a uma perspectiva teórica

estudada.

Refletir  sobre  práticas  didáticas  vivenciadas  e/ou  observadas  durante

variadas situações nos estágios supervisionados na Educação Infantil, Séries Iniciais

do Ensino Fundamental, Gestão Escolar, disciplinas de formação de professores em

nível de ensino médio.

Analisar e caracterizar  situações  de ensino-aprendizagem  em diferentes

espaços escolares e não escolares.

Sendo assim,  a avaliação do processo ensino-aprendizagem vinculam-se em

todos os momentos, em que um determinado conhecimento está sendo construído

pelo acadêmico, através de instrumentos específicos. 

Neste sentido, a avaliação dos acadêmicos se realizará em cada componente

curricular, considerando a assiduidade e o aproveitamento nos estudos. Assim, para

ser aprovado o acadêmico deverá ter frequência mínima de 75% (setenta e cinco)

em cada componente curricular, sendo responsabilidade de cada professor registrar

a frequência de cada aluno. Para cada componente curricular, deverá ser aplicado

variados instrumentos de avaliação, porém o registro de notas será de duas (duas)

Notas  Parciais  (NP),  sendo  para  o  primeiro  registro  (NP1)  deverá  ser  realizado

durante os primeiros 50% do semestre letivo, e o segundo registro (NP2) no decorrer

dos  outros  50%  do  semestre  letivo.  Para  ser  aprovado  em  cada  componente

curricular, o acadêmico necessitará alcançar uma média igual ou superior a 7,0 (sete

vírgula  zero)  pontos.   Após  avaliação,  o  professor  poderá  oferecer  uma  prova

substitutiva que possibilite ao aluno substituir a média mais baixa obtida no semestre
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e, assim, ensejando uma média superior à necessária par sua aprovação, ou seja,

igual ou superior a 7,0. 

3.5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

O  Estágio  Curricular  Supervisionado,  compreendido  como  o  momento  de

relacionar a teoria à prática, deverá ter uma dedicação de 460 horas desenvolvidos

na Gestão Escolar, Educação Infantil, Series Iniciais do Ensino Fundamental, Ensino

Médio e Ambientes não Escolares.  Durante as etapas dos Estágios da graduação

em  Pedagogia,  se  proporciona  aos  acadêmicos  do  curso  de  Pedagogia,

possibilidades de articular os conhecimentos teóricos, filosóficos e metodológicos às

práticas  educativas,  buscando  interpretar  criticamente  os  desafios,  conflitos  e

contradições nos processos educacionais de  espaços formativos. 

O  Estágio  Curricular  Supervisionado  está  norteado  por  componentes

curriculares direcionados à fundamentação e instrumentalização de caráter teórico,

com orientações gerais no regulamento do Estágio Curricular Supervisionado, em

anexo.

3.6 ATIVIDADES PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO EM ÁREAS ESPECÍFICAS

As  atividades  curriculares,  (conforme  Regulamento  em  Anexo)  são

constituídas  por  ações  que  visam  complementar  estudos  e  conhecimentos

desenvolvidos no decorrer do curso de Graduação em Pedagogia, compreendendo

uma carga horária de 200 horas, as quais compreendem:

a) Atividades em Pesquisa; 

b) Atividades em Extensão e Aprimoramento Profissional;

c) Atividades de cunho Cultura.

As Atividades  do  Curso  de  Graduação  em  Pedagogia poderão  ser

contabilizadas e desenvolvidas durante o período em curso na forma de:
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I. Atividades Complementares em Pesquisa:

a) Projetos e Programas de pesquisa;

b) Publicações na área ou áreas afins;

c) Programas de monitoria;

d) Iniciação Científica e Grupos de Estudos Formais da FAMA;

e) Apresentação de trabalhos em eventos;

f) Participação na organização de eventos;

g) Trabalho voluntário vinculado a projetos de pesquisa.

II. Atividades Complementares em Extensão e Aprimoramento Profissional 

a)  Participação  em  Eventos  (Colóquios,  Seminários,  Congressos,  Conferências,

Palestras, Cursos, Mini-cursos) na área ou áreas afins;

b)Membro de projetos e programas de extensão;

II. Atividades Complementares em Extensão e Aprimoramento Profissional:

a)  Participação  em  Eventos  (Colóquios,  Seminários,  Congressos,  Conferências,

Palestras, Cursos, Mini-cursos) na área ou áreas afins;

b) Membro de projetos e programas de extensão;

c) Assistência, com elaboração de relatório, de defesas de TCCs.;

d) Cursos extra-curriculares relacionados à área;

e) Estágios não obrigatórios;

f) Disciplinas isoladas de graduação.

g)Trabalho voluntário vinculado a projetos extensão.

III. Atividades Complementares em Cultura:

a) Viagens de Estudo;

b)Participação em atividades culturais (teatro, cinema, literatura) desenvolvidas pela

FAMA;

c) Participação em grupos artísticos oficialmente constituídos.

As  Atividades  Complementares  do  Curso  de  Graduação  em Pedagogia têm por

objetivos:
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a) Articular o trinômio: ensino, pesquisa e extensão;

b) Ampliar a dimensão do Currículo Pleno pela pluralidade e diversificação das

atividades que podem ser vivenciadas pelo acadêmico;

c) Propiciar a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar;
d) Promover a integração entre comunidade e Faculdade, por meio da participação

do acadêmico em atividades que visem à formação profissional e para a cidadania.
e)  Possibilitar  ao  acadêmico  o  reconhecimento  dos  aspectos  pedagógicos  e

científicos quando da realização das ACC, verificando em que medida poderão ser

incorporadas à vida pessoal, profissional e cidadã.

Para a contabilização o acadêmico deverá apresentar os comprovantes de

realização  das  atividades  em  formulário  próprio  semestralmente,  observando  os

prazos  previstos  em edital,  sendo que  os  pedidos  de validação  serão avaliados

semestralmente pela Coordenação do Curso de Pedagogia. 
Demais orientações constam no Regulamento em anexo.

3.7  SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA - TCC

O  Seminário  de  Produção  Científica  tem  como  objetivo  promover  ao

acadêmico do Curso de Graduação em Pedagogia,  oportunidade de produção e

sistematização de conhecimentos científicos, desenvolvendo o acadêmico através

deste  componente  curricular  a  criticidade  e  reflexão  no  campo  educacional,

estimulando-o e incentivando-o a prosseguir na pesquisa científica como elemento

primordial na sua formação continuada.

O Seminário de Produção Científica deve propiciar aos acadêmicos do curso

de Graduação em Pedagogia, oportunidade de demonstrar a capacidade de leituras

críticas voltadas para a área educacional  permeados por análise de fundamentos

filosóficos, metodológicos, psicológicos, sociológicos e organizacionais relacionados

a diferentes temáticas educacionais.

O Seminário de Produção Científica integra-se ao Trabalho de Conclusão de

Curso, apresentado como requisito necessário para a colação de grau do acadêmico

do  curso  de  Pedagogia.  Para  a  apresentação  da  Monografia,  é  ofertado

anteriormente os seguintes Componentes Curriculares: Metodologia da Pesquisa I,
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Metodologia  da  Pesquisa  II,  Projetos  Integradores  e  Seminário  Integrador

Interdisciplinar:  Teorias  e  Práticas.   A produção  da  Monografia  apresentada  no

Seminário de Produção Científica será realizada individualmente.

Sendo  esse  componente  curricular  o  momento  em  que  os  acadêmicos

associam a teoria à prática, constituindo-se um momento privilegiado da formação

do acadêmico, o Seminário de Produção Científica será apresentado em forma de

monografia, vinculado a projetos de pesquisa, ensino e extensão, ou Confecções de

materiais  didático-pedagógicos,  direcionados  a  ambientes  educacionais,  cujos

processos  e  resultados,  sejam  devidamente  documentados.  Estes  devem  ser

submetidos  à  sessão  publica  de  avaliação,  constituída  pelo  orientador,  e  pelo

menos, dois docentes: da FAMA e de outras instituições, que tenham proximidade

com a temática escolhida. A carga horária destinada à sua realização será de  81

créditos, totalizando 288 horas previstas na matriz curricular.

3.8 DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADES PRÁTICAS

Os componentes curriculares que tiverem o percentual de horas de prática

deverão garantir no decorrer do processo de integralização, efetiva e concomitante

relação  entre  teoria  e  prática,  ambas  fornecendo  elementos  básicos  para  o

desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência, através

de projetos  de intervenção,  oficinas e pesquisas,  devendo ser  condicionado aos

critérios de avaliação e registro.  

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

4.1 MATRIZ CURRICULAR FORMANDOS 2018- FESC

1° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Semestral

Leitura e Produção do Texto 04 72 72
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Científico
História da Educação I 04 72 72
Sociologia da Educação I 04 72 72
Psicologia da Educação I 04 72 72
Didática I 04 72 72
Iniciação Científica e Prática

Pedagógicas (Estágio)

36 36

Total 20 360 36 396 

2° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Semestral

História da Educação II 04 72 72
Sociologia da Educação II 04 72 72
Psicologia da Educação II 04 72 72
Estrutura  e  Funcionamento  do

Ensino

04 72 72

Didática II 02 36 36
Iniciação  Científica  e  Prática

Pedagógicas (Estagios)

36 36

Total 18 324 36 360

3º Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Semestral

Filosofia da Educação I 03 54 54
Psicologia da Educação III 04 72 72
Escola Currículo e Ensino 04 72 72
Organização da Instituição Escolar I 03 54 54
Iniciação  Científica  e  Práticas

Pedagógicas (Estágio)

02 36 36 72

Seminário Interdisciplinar 02 36 36
Total 18 324 36 360

4º Período
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Componente Curricular Semanal Teórica Prática Prática

Supervisionada

Semestral

Filosofia da Educação II 04 72 72
Psicologia da Educação IV 04 72 72
Organização da Instituição

Escolar II

03 54 54

Políticas  Públicas

Educacionais

04 72 72

Metodologia  da  Pesquisa

Educacional

03 54 54

Seminário Interdisciplinar 02 36 36
Estágio  Supervisionado

(Gestão Educacional)

80 80

Total 20 360 80 440

5° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Prática

Supervisionada

Semestral

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos: Libras

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:

Educação Infantil I

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:

Alfabetização I

04 72 72

Educação,  Comunicação  e

Tecnologia

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos

Necessidades  Especiais  de

Aprendizagem

04 72 72

Seminário Interdisciplinar 02 36 36
Estágio  Supervisionado

(Educação  Infantil  e  Séries

Iniciais)

80 80

Total 22 396 80 476
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6° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Prática

Supervisionada

Semestral

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:  Língua

Portuguesa I

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:  Matemática

I

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:  Educação

Física

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:  Educação

Infantil II 

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:

Alfabetização II

04 72 72

Seminário Interdisciplinar 02 36 36
Estágio  Supervisionado  (Educação

Infantil e Séries Iniciais)

80 80

Total 20 396 80 476

7° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Prática

Supervisionada

Semestral

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:

História e Geografia

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:

Ciências

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:

Língua Portuguesa II

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:

Matemática II

04 72 72

Fundamentos

Teóricos/Metodológicos: Arte

02 36 36

Seminário Interdisciplinar 02 36 36
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Estágio  Supervisionado

(Ensino  Médio  –  Ambiente

Não Escolar)

80 80

Total 20 360 80 440

8° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Prática

Supervisionada

Semestral

Educação do Campo 04 72 72
Fundamentos

Teóricos/Metodológicos:

Educação de Jovens e Adultos

04 72 72

Educação  e  Movimentos

Sociais 

04 72 72

Organização  Trabalho

Pedagógico Ambientes Não

Escolares

04 72 72

Educação e Trabalho 02 36 36
Seminário Interdisciplinar 02 36 36
Total 20 360 360 

Quadro Resumo do Curso

Conteúdos Teóricos 2.628 horas
Iniciação Científica- Prática Pedagógica e Estágio Supervisonado 464 horas
Práticas Pedagógicas (Seminário Interdisciplinar) 216 horas
Atividades Complementares 100
Total 3.408 horas

4.2 MATRIZ CURRICULAR VIGENTE

1° Período
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Componente Curricular Semanal Teórica Prática Semestral

Didática Geral 04 72 72
Filosofia da Educação I 02 36 36
História da Educação 

Brasileira

04 72 72

Psicologia da Educação I 02 36 36
História, Cultura e 

Patrimônios Regionais.

04 72 72

Metodologia da Pesquisa em 

Educação I

02 36 36

Análise e Produção de Textos

Acadêmicos

02 36 36

Total 20 360 360

2° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Semestral

Filosofia da Educação II 02 36 36
Psicologia da Educação II 02 36 36
Responsabilidade  socioambiental  e

tecnologias limpas

04 72 72

Metodologia  da  Pesquisa  em

educação II

02 36 36

Sociologia da Educação 03 54 54
Políticas Educacionais 04 72 72
Educação Especial e Inclusiva 03 54 54
Total 20 360 360

3º Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Semestra
l

Gestão e organização escolar 04 72 72
Teorias  da  Aprendizagem  e  do

Desenvolvimento Humano 

04 72 72

Currículo na Educação Básica: teoria e

prática

04 72 72

Processos educacionais não escolares 02 36 36 72
Linguagem  I:  Alfabetização  e

Letramento

04 72 72

Educação, Saúde e Corpo 02 36 36
Total 20 360 36 396
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4º Período

Componente Curricular Semana

l

Teórica Prática Prática

Supervisionad

a

Semestral

Linguagem  II:  Conteúdo  e

Metodologia

04 72 72

Ensino  de  Educação

Física:  Conteúdo  e

Metodologia

02 36 36 72

Estatística  Aplicada  em

Educação

02 36 36

Avaliação  e  Planejamento

Escolar

02 36 36

Estágio  Supervisionado:

Gestão Escolar

02 36 44 80

Educação  Infantil:

Conteúdo e Metodologia 

04 72 72

Eletivas I 02 36 36
Eletivas II 02 36 36
Total 20 360 36 44 440

5° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Prática

Supervisionada

Semestral

Mídia,  Tecnologias  digitais  e

Educação

02 36 36 72

Estágio  Supervisionado:

Educação Infantil

02 36 64 100

Fundamentos  e  Métodos   da

Língua Portuguesa

04 72 72

Direitos  Educacionais  de

Adolescentes e Jovens- ECA

04 72 72

Ensino  de  Matemática:

Conteúdo e Metodologia

02 36 36 72

Ensino de História: Conteúdo e

Metodologia

02 36 36 72

Eletivas III 02 36 36
Eletivas IV 02 36 36
Total 20 360 108 64 532

6° Período
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Componente Curricular Semanal Teórica Prática Prática

Supervisionad

a

Semestral

Seminário  Integrador  Interdisciplinar:

Teoria e Prática

02 36 36 72

Ensino  de  Arte:  Conteúdo  e

Metodologia

02 36 36 72

Ensino  de  Geografia:  Conteúdo  e

Metodologia

02 36 36 72

Ensino  de  Ciências:  Conteúdo  e

Metodologia

02 36 36 72

Estágio  Supervisionado:  Ensino

Fundamental: anos iniciais

02 36 64 100

Empreendedorismo 02 36 36
Eletivas V 04 72 72
Eletivas VI 04 72 72
Total 20 360 144 64 568

7° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Prática

Supervisionada

Semestral

Projetos  Integradores

interdisciplinar: teoria e prática

04 72 72

Estágio  Supervisionado:  Ensino

Médio

02 36 64 100

Política, planejamento e gestão da

Educação Integral

02 36 36

Estudo das relações etnico- raciais

para o ensino de história e cultura

afro-brasileira e indígena

02 36 40 76

Educação e Trabalho 03 54 54
Educação a Distância 03 54 54
Eletiva VII 02 36 36
Eletiva VIII 02 36 36
Total 20 360 40 64 464

8° Período

Componente Curricular Semanal Teórica Prática Prática

Supervisionad

a

Semestral

Seminário  de  Produção

Científica

02 36 36 72

Educação  de  Jovens  e

Adultos - EJA

02 36 20 56
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Educação do Campo 04 72 72
Língua Brasileira de Sinais

- LIBRAS

04 72 72

Educação  para  os  Direitos

Humanos 02 36

36

Estágio  Supervisionado;

Ambientes não escolares

02 36 44 80

Total 16 288 56 44 388

Quadro Resumo

Estágios Supervisionados 460
Atividade Prática como Componente Curricular 420
Atividades de Aprofundamento 200
Atividades Teórico –práticas formativas 2.628
Carga Horária Total 3.708

4.2 DA CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA

Poderá  ser  utilizado  no  máximo  até  20%  da  carga  horária  total  do  Curso,  das

disciplinas de acordo com o que determina a legislação para os cursos presenciais. Sendo

que as aulas deverão constar nos planos de ensino com data especificada, o padrão de

metodologia  que  será  desenvolvido  e  o  direcionamento  avaliativo  a  ser  aplicado  na

utilização do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) conforme Resolução da IES.

4.3 EIXOS DE FORMAÇÃO DA ESTRUTURA CURRICULAR

Núcleo DE
Estudos Básicos 

Componente
Curricular

CHS CHT AP APS CHT

Didática Geral 4 72 72
Educação 
Especial e 
Inclusiva

3 54 54

Língua Brasileira 
de Sinais - 
LIBRAS

4 72 72

Filosofia da 
Educação I

2 36 36

Filosofia   da
Educação II

2 36 36

Gestão e 
Organização 
escolar

4 72 72

Políticas 
Educacionais 4 72 72
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Psicologia da 
Educação I 2 36 36
Psicologia da 
Educação II

2 36 36

Teorias da 
Aprendizagem e 
do 
Desenvolvimento 
Humano

4 72 72

Sociologia da 
Educação 3 54 54
Processos 
Educacionais Não
Escolares

4 36 36 72

Currículo na 
Educação Básica:
Teoria e Prática

4 72 72

História da 
Educação 
Brasileira

4 72 72

Estatística 
Aplicada em 
Educação

2 36 36

Análise e 
Produção de 
Textos 
Acadêmicos

2 36 36

Mídia, 
Tecnologias 
digitais e 
Educação

2
36 36 72

Estudo das 
relações etnico- 
raciais para o 
ensino de história
e cultura afro-
brasileira e 
indígena

2 36
40

76

Avaliação e 
Planejamento 
escolar

2 36 36

Núcleo de
aprofundamento
e diversificação

de estudos 

Educação e Trabalho 3 54 54
Empreendedorismo 2 36 36
Política, planejamento
e   gestão  da
Educação Integral 

2 36 36

Educação a Distãncia 3 54 54
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Educação  de  Jovens
e Adultos - EJA

2 36 36

Educação do Campo 4 72 72
Educação  para  os
Direitos Humanos 2 36 36

Núcleo Estudos
Específicos 

Ensino  de
Geografia:
Conteúdo  e
Metodologia

2 36
36

72

Ensino  de
Educação  Física:
Conteúdo  e
Metodologia

2 36
36

72

Ensino de História:
Conteúdo  e
Metodologia

2
36 36

72

Ensino   de
Ciências: Conteúdo
e  Metodologia

2
36 36 72

Fundamentos  e
Métodos de Língua
Portuguesa

4
72 72

Ensino  de
Matemática:
Conteúdo  e
Metodologia

2 36
36

72

Ensino  de  Arte:
Conteúdo  e
Metodologia

2 36
36

72

Linguagem  I:
Alfabetização  e
Letramento

4
72 72

Linguagem II:
 Conteúdo  e
Metodologia.

4 72 72

Educação  Infantil:
Conteúdo  e
Metodologia

4 72 72

Estágio
Curricular

Supervisionado 

Estágio  de  Gestão
Escolar 2 36 44 80
Estágio
Supervisionado  de
Educação Infantil

2 36 64 100

Estágio
Supervisionado  de
Ensino

2 36 64 100
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Fundamental  –
Anos Iniciais
Estágio  do  Ensino
Médio 2 36 64 100
Estágio  e  ambientes
não escolares

2 36 44 80

Núcleo
Atividade

Integradora

Metodologia  da
Pesquisa  em
Educação - I

2 36 36

Metodologia  da
Pesquisa  em
Educação - II

2 36 36

Núcleo de
Ambientalização

nos espaços
educativos

sustentáveis

Responsabilidade
sócio-ambiental  e
tecnologias limpas

4 72 72

História,  cultura  e
patrimônios
regionais

4 72 72

Seminário
Integrador
Interdisciplinar:
Teoria e Prática

2 36 36 72

Projetos
integradores

4 72 72

Seminários  de
Produção Científica

2 36 36 72

Eletivas Antropologia  e
Educação
Dança e Educação
Direção  da
Unidade Escolar
Ética e Cidadania 
Gênero  e
Sexualidade  na
Educação
Jogos  e
Brincadeiras  na
educação infantil  e
anos inciiais
Língua Portuguesa
Lúdico e Educação
Matemática
Meio Ambiente e 
Educação
Musicalização na 
Educação infantil
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Paulo Freire: 
aporte para uma 
pedagogia latino-
americano
Pedagogia Social
Produção de textos
pedagógicos
Psicomotricidade
Relações de 
gênero e educação
Eletiva I 2 36
Eletiva II 2 36
Eletiva III 2 36
Eletiva IV 2 36
Eletiva V 4 72
Eletiva VI 4 72
Eletiva VII 2 36
Eletiva VIII 2 36

Atividades
práticas de

aprofundamento
em áreas

específicas

200

4.4 ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO FEDERAL E DO SISTEMA ESTADUAL DE
ENSINO

Este projeto pedagógico atende às seguintes legislações: 

 Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015,  que Institui  a Lei Brasileira de

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

 Lei  Federal  nº  10.436,  de  24  de  abril  de  2002,  que  dispõe  sobre  a  Língua

Brasileira de Sinais - Libras.

 Deliberação CEEPR nº 02/2015, que dispõe sobre as Normas Estaduais para a

Educação em Direitos Humanos no Sistema Estadual de Ensino do Paraná.

 Deliberação CEE nº 04/2013, que estabelece normas estaduais para a Educação

Ambiental  no  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Paraná,  com  fundamento  na  Lei

Federal  nº  9.795/1999,  Lei  Estadual  nº  17.505/2013  e  Resolução  CNE/CP  nº

02/2012.
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 Deliberação  CEE/PR  nº  04/2006,  Normas  Complementares  às  Diretrizes

Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das  Relações  Étnico-Raciais  e  para  o

ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

 Deliberação n° 01/2017.

 Resolução n° 2/2015.

4.5 EMENTÁRIO E REFERENCIAS DOS COMPONENTES CURRICULARES 

Os  componentes  Curriculares,  referências  bibliográficos  básicos  e

complementares, bem como ementas, encontra-se no anexo deste Projeto.

5. CORPO DOCENTE

O  corpo  docente  do  Curso  de  Pedagogia-  Licenciatura  da  Faculdade

Municipal  de  Educação  e  Meio  Ambiente  –  FAMA é  composto  por  Professores

Doutores,  Mestres  e  Especialistas,  com experiência  na  área  de  educação,  com

carga  horária  parcial  e  integral,  conforme  anexo  deste  PPC,  onde  consta:

qualificação, disciplinas ministradas, regime de trabalho, carga horária e tempo de

serviço no magistério superior.

5.1 COLEGIADO DO CURSO

O Colegiado de Curso é o órgão de deliberação das políticas institucionais no

âmbito das unidades acadêmicas, competindo-lhe:

I. Deliberar  sobre  todos  os  assuntos  que,  direta  ou  indiretamente,  interessem à  ordem

administrativa, didática e científica do Curso, bem como, ao desenvolvimento da pesquisa e

da extensão;

II. Opinar sobre a criação, a transformação e a extinção de cursos;

III. Julgar, em grau de recurso, as decisões do Coordenador do Curso.

5.2 NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
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O Núcleo Docente Estruturante – NDE de um curso de graduação, conforme

a Resolução do CONAES nº1 de junho de 2010, deve se constituir com um grupo de

professores, aos quais é atribuído o acompanhamento do processo de concepção,

consolidação e atualização do Projeto Político Pedagógico do curso. Assim, o NDE

do Curso de Pedagogia da Fama é constituído por cinco professores pertencentes

ao seu domínio Específico.

5.3  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O processo que compreende a trajetória do desenvolvimento da Avaliação

Institucional da  Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente – FAMA, por

meio da AUTOAVALIAÇÃO - mediante um trabalho de construção coletiva, pauta-se

nas  atividades  concomitantes  às  funções  fim  da  instituição  considerando  o  seu

contexto sociocultural e pedagógico. 

Iniciou em 2008, com a avaliação de aspectos institucionais que envolve os

departamentos de  ciências humanas, sociais  e aplicadas e ciências exatas e da

terra,  agrupados segundo seus campos de ensino e pesquisa,  o corpo docente e

administrativo e a  sociedade civil.

Os indicadores do  Sistema Nacional  de Avaliação da Educação Superior -

SINAES, instituído pela Lei n° 10.861/04, orientam o delineamento dos critérios e

princípios definidos para obtenção das informações Institucionais, que contribui para

a análise reflexiva e debate rumo à construção de uma identidade institucional, bem

como fornecer subsídios para a propositura de decisões pela Comissão Própria da

Avaliação - CPA, que contribua para a viabilização de um projeto de Institucional não

apenas técnico cientifico, mas de aspectos de gestão e de relações de inserção

social, considerando que Avaliação Institucional tem como eixo norteador o estudo

da efetividade da ação Institucional como um todo, definido coletivamente entre seus

pares.

Em  face  da  multiplicidade  de  fatos,  ideias  e  formas  de  trabalho

desencadeadas  no  decorrer  do  processo  avaliativo,  é  necessário  baliza-los  pela

relevância que detêm diante da descrição contemplada pelo critérios que definem a

avaliação institucional  e que perpassa o todo da Instituição, tendo por objeto de

analise  valorativa  as  suas  ‘atividades  finalísticas’ na  perspectiva  científica  e
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pedagógica  formadora,  responsabilidade  social  da  IES,  políticas  de  pessoal,  de

carreira,  de  aperfeiçoamento,  de  condições  de  trabalho,  Infraestrutura  física  e

recursos de apoio. Neste mesmo limiar, considera os elementos que fazem parte

dos  ‘procedimentos organizativos e operacionais das instituições’ que contempla a

missão e o plano de desenvolvimento institucional, a comunicação com a sociedade,

a organização e gestão da instituição, o planejamento e avaliação, as políticas de

atendimento aos estudantes e a sustentabilidade financeira.

Para delimitar o campo destas abordagens por meio do trabalho coletivo que

envolve  diferentes  segmentos  Institucionais  em  meio  a  um  processo  coletivo  e

democrático que vem ocorrendo de forma descritiva e valorativa que implica em

análises quantitativas e qualitativas, que propicia a tomada de decisões rumo ao

aperfeiçoamento  de  seus  programas  e  do  desempenho  de  suas  funções,

envolvendo  atividades  específica  de  caráter  contínuo  e  cíclico,  incorporando

métodos e incorporando diversas fases e operações. 

Sequencialmente pauta-se na interpretação valorativa que analisa a realidade

do contexto a partir do valor representado na seletividade de dados colhidos que

expressa padrões e expectativas conscientes e intencionalmente ordenado com os

fins da avaliação institucional, o que permite a CPA determinar o valor relativo das

informações em sua totalidade. O que ocasiona a capacidade de organizar-se na

busca do processo de definição da identidade Institucional, que abre espaço para a

reflexão,  a  discussão  e  o  debate  dos  participantes  sobre  o  desempenho  e  a

produção acadêmica, o que culmina no apontamento de rumos coerentes com os

fins  Institucionais  e  na  propositura  de  ações  e  projetos  que  viabiliza  o

aperfeiçoamento dos diferentes segmentos.  Nesse limiar  a avaliação tem caráter

formativo que agrega as bases quantitativa e qualitativa que por meio dos dados e

analises  gera  a  autoconsciência  Institucional,  das  demandas  sociopolíticas,  bem

como estimula  comportamentos  individuais  e  relações  interpessoais  identificados

com  os  propósitos  e  programas,  que  considera  a  Instituição  na  sua  totalidade

sociocultural, educacional, ética e científica.

Nesse  clima  que  envolve  dados  e  analises,  apoiados  na  concepção  de

autonomia  Institucional,  percebe-se  a  pluralidade  de  comportamentos  que  se

manifestam na trama de relações marcadas por diferentes compreensões e práticas
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característicos  do  meio  acadêmico.  No  entanto,  é  imprescindível  visualizar  que

essas  diferenças  explicam  as  contribuições  legítimas  e  significativas  para

implementação  de  princípios  e  requisitos  norteadores  da  avaliação  e  dos

mecanismos que viabilizam a sua realização. Princípios esse que atendem ao perfil

da avaliação institucional que pressupõe a construção contínua e permanente do

seu  processo,  que  se  altera  à  medida  que  acumula  informação  confiável,  que

possibilita rever dados menos significativos. 

 O  cenário  da  avaliação  institucional  requer  que  a  CPA,  concebida  como

agregadora  de  forças  de  diferentes  segmentos  Institucionais  e  sociais

instrumentalize  o  debate  interno  sobre  a  qualidade,  subsidiando  o  processo

decisório que envolve compromissos individuais e coletivos.

Nessa trajetória a CPA, acompanha os diferentes momentos que envolvem a

avaliação  que  enseja:  a  formulação  dos  questionamentos  que  é  lançado  na

plataforma  virtual  que  será  acessado  por  acadêmicos  e  docentes  para  avaliar

aspectos  institucionais,  de  ordem estrutural,  legal,  de  desempenho  acadêmico  e

docente;  para  os  membros  do  corpo  administrativo  para  avaliar  os  aspectos

institucionais  e  desempenho  administrativo;  a  avaliação  direcionada  para  a

comunidade externa é  feita  por  formulário  manual  que é  entregue as  diferentes

segmentos da sociedade.

A partir desse processo, são realizadas reuniões com a CPA, para analises e

apontamento  de  estratégias  que  serão  levadas  ao  conhecimento  dos  diferentes

segmentos  institucionais  em  reuniões  específicas  e  coletivas,  que  norteia-se

primeiramente pela analise dos resultados colhidos, seguido de debates coletivos

que  viabiliza  a  propositura  de  parâmetros  que  contribui  no  desenvolvimento  do

relatório  final  que  serve  de  indicativo  para  decisões  dos  diversos  segmentos

institucionais e para analise do MEC.

A  CPA  como  membro  ativo  dos  direcionamentos  que  envolve  o

desenvolvimento  da  avaliação  institucional  prima  pelos  requisitos  que  vela  pela

observação dos princípios da universalidade, totalidade, igualdade, especificidade,

periodicidade, racionalidade, transparência, integração, retribuição e cumulatividade.

O que visa atingir os objetivos fundamentais do processo avaliativo que envolve a

avaliação  institucional  da  Faculdade  Municipal  de  Educação  e  Meio  Ambiente  -
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FAMA , que pressupõe:

 Buscar  informações  que  permitam  uma  visão  global  dos  processos  sociais,

pedagógicos  e  científicos  envolvidos  nas  atividades  acadêmicas,  de  modo  a

identificar os problemas e suas causas, as possibilidades e as potencialidades da

Instituição no cumprimento de sua missão social,  melhorando suas condições de

atuação e fortalecendo-a; 

Sensibilizar e mobilizar a Comunidade Acadêmica para o conceito da autoavaliação

e sua prática educativa como elemento para gerar, nos membros da comunidade

acadêmica,  autoconsciência  de  suas  qualidades,  problemas  e  desafios  para  o

presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados e participativos

para criar uma cultura de busca da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e

da gestão;

Com vistas ao alcance das referidas metas, as comunidades interna e externa

são mobilizadas, por meio de estratégias, definidas em três etapas distintas:

Etapa preparação -  envolve principalmente a comunidade interna, inclusive os

gestores.  Dessa  fase  resultou  a  Constituição  da  CPA,  por  meio  da  Portaria  nº

02/2010.  Outra  ação  de grande importância  dessa  etapa foi  a  sensibilização da

comunidade  interna  quanto  à  nova  proposta  de  auto  avaliação  integrada  aos

princípios  do  SINAES.  Em  face  desses  pressupostos  os  membros  da  CPA

participaram de estudos internos, bem como toda a comunidade acadêmica, por

meio  da  realização  de  seminários  específicos  e  discussões.  Após  está  fase  de

estudos, a CPA coordena a elaboração da proposta de auto - avaliação.

A CPA, ao organizar a proposta de autoavaliação, com base nos pressupostos do

SINAES, procura envolver todas as pessoas que direta ou indiretamente integram a

instituição,  comunidade  interna  e  externa.  Está  participação  ocorre  no  Fórum

Permanente de Avaliação Institucional  organizados com tal finalidade, dando base

para a elaboração coletiva das planilhas e roteiros que servem de aporte para o

recolhimento dos dados no decorrer da aplicação da avaliação institucional.

Etapa desenvolvimento - consiste na operacionalização da proposta definida pela

comunidade acadêmica. Momento que efetiva-se as atividades:

 Levantamento de dados e informações pela CPA, mediante análise de relatórios,

de documentos oficiais.
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 Preenchimento de tabelas com dados quantitativos para fundamentar a avaliação

das várias dimensões.

 Coleta de pareceres avaliativos na comunidade interna: diferentes segmentos da

comunidade acadêmica participaram da autoavaliação institucional respondendo aos

questionários ou se manifestando nos seminários avaliativos.

Etapa consolidação - pode – se afirmar que o processo de avaliação institucional

atinge realmente o seu ciclo, ou se consolida, neste momento, o da elaboração do

relatório,  divulgação  e  análise  dos  resultados  obtidos.  Este  relatório,  ora

apresentado a toda a comunidade, e de responsabilidade da CPA, está pautado em

uma série  de  documentos  produzidos  na  instituição,  especificados  nas  planilhas

avaliativas,  bem  como  nos  resultados  dos  questionários  preenchidos  pela

comunidade acadêmica.

Tendo  em vista  a  estreita  articulação  que  deverá  ocorrer  entre  os  dados

ponderados  que  servirá  como  principal  fonte  de  informação  para  a  avaliação

externa,  optou-se  por  estabelecer  nas  planilhas  avaliativas  a  escala  numérica

adotada pelos avaliadores externos e prevista no artigo 3º § 3º da Lei nº 10.861/04.

Escala está que compõe-se de cinco níveis: Nível 1: insatisfatório: média quantitativa

para  fins de analise  do MEC:  1,0 a 1,4;  Nível  2: bem pouco satisfatório:  média

quantitativa para fins de analise do MEC: 1,7 a 2,4; Nível 3: parcialmente satisfatório:

média quantitativa para fins de analise do MEC: 2,7 a 3,4; Nível 4: em grande parte

satisfatório:  média  quantitativa  para  fins  de  analise  do MEC:  3,7  a 4,4;  Nível  5:

plenamente satisfatório: média quantitativa para fins de analise do MEC: 4,7 a 5,0

A CPA tem clareza que o processo de autoavaliação não se encerra com a

finalização do relatório. E sim, que posteriormente, sirva de base para a instituição

planejar-se,  visando  atingir  patamares  diferenciados  na  qualidade  acadêmica  e

pertinência social. 

No  decorrer  da  analise  e  interpretação  avaliativa  dos  indicadores,  a  CPA

analisa a articulação, coerência, consonância, adequação, integração, intensidade,

consistência, pertinência, consolidação direcionamentos em prol de uma construção

coletiva e a institucionalização do conjunto de projetos e práticas constitutivas da

identidade dessa Instituição.
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6. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO

O  Curso  de  Pedagogia  Licenciatura  realizará  reuniões  específicas,  com

colegiado  de  curso,  docentes,  dirigentes  da  IES,  acadêmicos  e  egressos,  e

membros da sociedade civil organizada, estudo do Projeto Pedagógico de Curso. A

estrutura de discussão e exposição é dividida em três momentos,  trazendo para

discussão  um olhar  reflexivo  sobre  a  Organização  do  Curso  de  Pedagogia  que

oferece. 

 Núcleo  de  estudos  básicos -  que,  sem  perder  de  vista  a  diversidade  e  a

multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado pertinente e

de realidades, de reflexão e ações críticas.

 Núcleo de aprofundamento  e  diversificação de estudos - voltado às  áreas de

atuação profissional priorizada pelos projetos pedagógicos das instituições e que,

atende a diferentes demandas sociais.

 Núcleo de estudos integradores -  que proporcionará enriquecimento  curricular.

Dados esses que quando coletados são analisados junto ao colegiado de

Curso,  servindo  de  base  para  propor  novos  direcionamentos  ao  projeto

pedagógico do curso. 

7.  INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO

O Núcleo de Apoio ao Docente e Discente - NADD é o núcleo de atendimento

pedagógico  e  psicopedagógico  da  Faculdade  de  Educação  e  Meio  Ambiente  -

FAMA,  que  se  propõe  a  mediar,  estimular  e  promover  ações  envolvendo  os

docentes, discentes e técnicos administrativos.

O  NADD  tem  por  finalidade  apoiar  os  docentes  da  Instituição  em  sua

qualificação  didático  pedagógica,  tendo  em  vista  a  otimização  da  qualidade  do

ensino  desenvolvido  pela  IES  no  cumprimento  de  sua  missão  e  da  visão  dela
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decorrente.

O NADD desenvolve o Programa Institucional de Apoio aos discentes através

de diferentes programas temáticos de apoio específico, que buscam dar conta de

soluções educacionais que minimizem as variáveis que interferem nas condições de

desempenho dos acadêmicos da Faculdade FAMA. O atendimento é feito de forma

imparcial e ética, primando pelo respeito do solicitante e assegurando-lhe sempre o

sigilo absoluto sobre as questões apresentadas e sua identidade.

O NADD prioriza a construção de uma nova relação entre alunos, diretoria,

coordenação,  professores  e  colaboradores  de  maneira  geral,  para  que  juntos

possam transformar a realidade acadêmica, recebendo, analisando e encaminhando

solicitações aos setores responsáveis, sugerindo ações e mudança para a melhoria

dos sistemas de gestão.

7.1 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO

O acompanhamento dos egressos é realizado a partir de algumas iniciativas:

 Disponibilização de um portal de cadastramento e acesso, com informações sobre

empregabilidade, concursos, etc;

 Acompanhamento da colocação dos egressos no mundo do trabalho;

 Catalogação e registro dos endereços;

 Encaminhamento  de  comunicados,  convites,  informativos  e  formulários

avaliativos;

 Encontros de egressos.

A IES promove intercâmbios e firma parcerias, buscando por meio de palestras,

seminários, visitas técnicas, assegurando assim a inserção do profissional no mundo

do trabalho, trazendo para a IES as necessidades do mercado a fim de delinear um

perfil para subsidiar as avaliações dos conteúdos desenvolvidos.
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8. NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE

O Núcleo de Acessibilidade da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente

atende aos dispostos da Portaria Ministerial  n° 3.284/2003 e Decreto n° 7.611/2011 e é

composto pelo Núcleo de Atendimento ao Discente e Núcleo de Apoio Pedagógico da IES.

Tem por finalidade primária atender, conforme disposto na legislação vigente, servidores e

estudantes  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação  quanto  ao  seu  acesso  e  permanência  na  FAMA,  podendo

desenvolver projetos que atendam a Comunidade.

9. INSTALAÇÕES FÍSICAS E SERVIÇOS ACADÊMICOS E PEDAGÓGICOS

O Curso de Bacharelado em Administração utiliza espaço compartilhado com

os  demais  Cursos  da  IES,  possuindo  a  seguinte  infraestrutura  adequada  com

atualizações e acessibilidade conforme descritos: 

 01  Laboratório  de  Informática,  equipado  com  20  (vinte)  computadores,  com

capacidade  para  40  acadêmicos,  espaço  amplo,  climatizado,  iluminado,  com

bancadas, cadeiras, computadores conectados a internet, quadro informativo, lousa,

e Datashow.
 10 Salas de aula, com capacidade máxima para 60 (sessenta lugares), equipadas

com  carteiras,  cadeiras,  lousa,  tela  para  datashow,  datashow,  climatizada,

iluminadas e com mural para recados.
 01  Cantina,  equipada  com  fogão,  geladeira,  armário,  utensílios  domésticos,

microondas, freeser, bancadas e bancos para acomodação.
 08 banheiros.
 Espaço amplo para recreação.
 Estacionamento amplo, coberto para veículos de colaboradores e docentes.
 01  Secretaria  Acadêmica,  equipada  com  computadores,  máquinas  de  Xerox,

climatizada,  com  armários,  gavetas  e  demais  equipamentos  de  multimídia

(datashow, caixa de som, microfone, televidor e aparelhos de dvs).
 01 Acervo acadêmico, arejado, com prateleiras e arquivos para documentação

acadêmica, identificado. 
 01 Almoxarifado para produtos de limpeza e de escritório, com prateleiras.
 01  Sala  para  desenvolvimento  de  atividades  do  eixo  ambiental,  “sala  verde”,

equipada com armário, mesa, cadeiras e acesso a rede wi-fi

57



 01 Sala para o NADD, Núcleo de atendimento ao discente e docente, equipada

com mesas, cadeiras, armário e acesso a rede wi-fi.
 01  Sala  de  Coordenação  Pedagógica  geral,  equipada  com  mesa,  cadeira,

computador, impressora, mural de recados e arquivo de aço.
 02  Salas  de  Coordenação  de  Curso  e  coordenação  de  Ensino,  Pesquisa,

Extensão  e  Relações com a  Comunidade,  de  uso compartilhado,  equipada com

mesa, cadeira, computador com acesso a intenet, mural para recados, arquivo de

aço, espaço iluminado, ventilador e ar condicionado, mural de aço e armário.
 01 Sala para Professores, com mesa, cadeiras, computador, mesa de café, filtro

de água, escaninhos, banheiro, cozinha, ar- condicionado e acesso a rede wi-fi.
 01  Sala  de  Direção  Geral,  equipada  com  mesa,  cadeiras,  computador,

impressora, ar-condicionado e frigobar.
 01 Biblioteca equipada com mesas, cadeiras, prateleiras do acervo bibliográfico,

05  computadores  para  pesquisa  com  acesso  a  rede  de  internet,  escaninho  de

guarda volumes, espaço ventilado, amplo, com ar-condicionado, 01 impressora e

demais equipamentos de uso técnico.
 01 Sala para brinquedoteca,  equipada com cadeiras,  bancadas e matérias do

curso de Pedagogia, iluminada e com ar-condicionado.  

10. BRINQUEDOTECA

A Brinquedoteca, enquanto laboratório especializado do Curso de Pedagogia

tem  como  público-alvo  estudantes  do  Curso.  Entendendo  o  espaço  da

Brinquedoteca,  enquanto  laboratório  de  prática  docente  para  os  estudantes  em

formação do Curso de Pedagogia, a utilização desse ambiente pedagógico, objetiva:

a)  colaborar  na  formação  docente  dos  estudantes  do  curso  dando-lhes  a

oportunidade  de  perceberem  o  lúdico  como  princípio  didático-pedagógico,  bem

como aspecto necessário ao desenvolvimento infantil; 

b)  Confeccionar  materiais  pedagógicos  (jogos,  brinquedos,  entre  outros)  que

possam ser posteriormente utilizados na prática pedagógica; 

c) Promover atividades lúdicas e educativas, tanto no viés da recreação e do lazer,

quanto no viés da aprendizagem associada ao currículo formal, para crianças das

comunidades interna e externa. 
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I. Ementário FESC.
II. Ementário Vigente.
III. Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado.
IV. Regulamento de Atividades Acadêmicas Complementares.
V. Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso.
VI.Quadro e gráfico do perfil dos docentes do Curso.
VII. Regulamento do NAD.
VIII. Regulamento do NAP.
IX.Regulamento do Núcleo de Acessibilidade.
X. Regulamento de Nivelamento
XI.Regulamento da Monitoria.
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