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1 BREVES HISTÓRICOS
1.1 DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFBA

Desde suas origens, o curso de Pedagogia no Brasil vem formando
professores e técnicos em educação. Seja para as antigas Escolas Normais, na
docência das disciplinas pedagógicas, seja para a atuação em tarefas não docentes
de

administração,

supervisão,

inspeção,

orientação

educacional

e,

mais

recentemente, de coordenação e/ou gestão pedagógica da escola básica. Também
nessa dimensão técnica o curso tem oferecido suporte aos pedagogos no
desempenho em contextos não escolares nas quais estão previstos conhecimentos
e habilidades do campo pedagógico.
O curso de graduação em Pedagogia da UFBA foi criado em 1941, com as
modalidades de Bacharelado e Licenciatura, tendo como função preparar
professores para as Escolas Normais bem como formar quadros técnicos para atuar
nos sistemas de ensino. Em 1968, foi criada a Faculdade de Educação que
absorveu tanto o Departamento de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, onde o
curso se alocava, bem como a formação pedagógica oferecida para as
Licenciaturas. Desde então, o curso foi fortemente marcado pelas habilitações,
instituídas pela legislação do extinto Conselho Federal de Educação com o propósito
de formar quadros profissionais capazes de atuar no Magistério do Curso Normal, na
Supervisão Escolar e na Orientação Educacional e outras áreas de atuação que não
foram adotadas pela UFBA.
Trinta anos depois, com o propósito de reformular o currículo de Pedagogia
em consonância com as demandas contemporâneas do mundo do trabalho
educacional, o Colegiado de Pedagogia da UFBA assumiu a responsabilidade de
refletir sobre o desafio de fomentar, na formação do pedagogo, um padrão mais
exigente de competência teórica e profissional, que evitasse as limitações e as
inconsistências da antiga formação dos “técnicos em assuntos educacionais” ou
“especialistas em educação”. Reestruturado em 1999, o currículo do curso de
Pedagogia passou a formar o Coordenador do Trabalho Pedagógico, ou seja, um
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profissional que sintetiza a antiga formação especializada e por habilitação
(Administração Escolar, Orientação Educacional, Supervisão Escolar, etc.) em outra
mais generalista e flexível.
O curso de Pedagogia da UFBA tem acompanhado nos seus desenhos
curriculares as mudanças das políticas de formação desse profissional, sempre
buscando oferecer um curso de qualidade e assim contribuir para elevar o padrão do
ensino em nosso meio. Em termos quantitativos esse curso oferece para a
sociedade 140 vagas anuais, constituindo-se como um dos cursos que mais vagas
oferecem na Universidade. Atendendo ao estabelecido nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Pedagogia – Resolução CNE/CP n. 02/2006, o Colegiado
desse curso empreendeu a partir de 2007, um processo de reformulação do seu
currículo sintonizado com as orientações dessa política de formação no que
culminou com a aprovação da proposta apresentada, através do Parecer 1017 de
11/11/2008 da Câmara de Ensino de Graduação desta Universidade. A partir do ano
de 2009, essa nova proposta curricular foi implantada.
Ainda no ano de 2009, no segundo semestre, alguns ajustes nesse novo
currículo foram propostos pelo Colegiado aos órgãos superiores da Universidade, na
intenção de oferecer melhor formação para os seus alunos, no que resultou em mais
uma pequena reforma do curso, conforme Parecer aprovado pela Câmara de Ensino
de Graduação nº 1.084/09, de 24 de novembro de 2009. Também em 2009, é
apresentada a essa Câmara uma proposta de criação de uma turma noturna deste
curso, que culminou em aprovação, através do Parecer 795/09, de 08 de setembro
de 2009, dando margem a que no segundo semestre de 2010 fossem oferecidas
vagas para alunos aprovados inscritos no vestibular para esse turno.
Esta iniciativa decorreu em grande parte dos desdobramentos do movimento
de ampliação das vagas oferecidas e de novos cursos criados na UFBA pela adesão
dessa Universidade ao Programa de Apoio a Plano de Expansão e Reestruturação
das Universidades Federais – REUNI. A partir de então, na FACED, duas turmas
passam a ser oferecidas no turno matutino e uma turma, no turno noturno.
Vale ressaltar ainda, que a partir de 2003 a UFBA se integrou no programa de
formação superior de professores através de convênios com as Prefeituras de Irecê

3

e de Salvador para graduação de professores em exercício – Licenciatura em
Pedagogia para Séries Iniciais do Ensino Fundamental e, em 2005, com o Governo
do Estado para oferecimento de sete licenciaturas em campos específicos,
totalizando até o meado de 2009 cerca 500 egressos diplomados.
O financiamento desses cursos de licenciatura, oferecidos pela UFBA às
redes públicas de educação básica, tem sido responsabilidade dos poderes públicos
demandantes. Com a expansão de vagas viabilizada pelo Programa de Apoio ao
Plano de Expansão e Reestruturação de Universidades Federais - REUNI, a UFBA,
na sua proposta de adesão, comprometeu-se a dar continuidade aos programas de
formação

inicial

para

professores

em

exercício,

com

recursos

próprios,

estabelecendo parcerias com os órgãos públicos de educação básica, no sentido de
definir critérios e condições de participação. Também se deve acrescentar que, em
nível nacional, o governo instituiu uma política de formação do Magistério da
Educação Básica através do decreto nº 6.755, de janeiro de 2009, disciplinando a
atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada. A UFBA adere ao
programa, inclusive incluindo nas suas propostas de expansão da oferta de cursos,
algumas iniciativas de formação de professores para a Educação Básica.

Por conseguinte, os dados sobre as inscrições de professores das diferentes
redes de ensino através da Plataforma Freire – PARFOR – revelam um
contingente significativo de demanda para Pedagogia que, pelas Diretrizes
Nacionais Curriculares para este curso, volta-se prioritariamente para a formação de
professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
A acolhida da proposta do Ministério da Educação para graduar professores
em exercício pelo programa da CAPES corresponde a um compromisso da FACED
de, no seu âmbito de competência, garantir ao professor da educação básica as
condições efetivas para qualificação do seu fazer profissional. Para tanto, propôs-se
a desenvolver uma turma inserida no programa de formação para esses
profissionais no modelo formulado por esse Ministério, baseado em formato modular,
utilizando o quanto possível a arquitetura curricular implantada em 2009, na
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Faculdade de Educação para atender às Diretrizes Curriculares, previstas na
Resolução CNE de 2006. Entretanto, compreendendo tratar-se da formação de
professores em serviço, indica que todos os componentes curriculares tenham como
horizonte de referência o próprio processo educativo – a educação em seu
acontecer cotidiano.
O curso de Pedagogia do Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica – PARFOR foi ofertado com turmas nos anos de 2010, 2011 e,
atualmente, está em curso uma turma do curso de Pedagogia, que iniciou suas
atividades no ano de 2016.
Mais recentemente foi aprovada a CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015 que
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível
Superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, este projeto inclui as
alterações que esta Resolução aponta e junto a ele encaminha as modificações
necessárias para aprovação.
Diante do Edital da CAPES 75/2014 no qual a UFBA logrou êxito, abriu a
possibilidade de ampliar a oferta do curso de Pedagogia, agora na modalidade de
ensino à distância, o qual se refere este Projeto, este Edital aprovou a criação de
mais 500 (quinhentas) vagas, para o curso de Pedagogia na modalidade à distância.

1.2 DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA UFBA

Registram-se, historicamente, na UFBA, várias iniciativas de porte variado,
vinculadas direta ou indiretamente ao esforço de atualização tecnológica da
Universidade e à experimentação de cursos e atividades vinculados à EAD. A seguir,
faz-se uma breve reconstituição desse percurso institucional, com foco nas
iniciativas situadas na última década do século passado e neste início de século.
A preocupação institucional com a construção de um novo modelo
educacional, incluindo a informatização do ensino e a educação a distância, instalouse, em 1999, com o projeto institucional UFBaNET, primeira iniciativa de implantar
educação a distância na UFBA. Esse projeto previa a construção de um novo

5

modelo educacional de informatização do ensino e a adoção de práticas de EAD
com o objetivo de desenvolver e implantar um ambiente de apoio a atividades a
distância. Como instância de mobilização e consecução de ações em educação a
distância e informatização do ensino, esse projeto visava a estabelecer
conjunto de políticas e ações para disseminar

práticas

um

pedagógicas

inovadoras nos cursos presenciais e estabelecer programas de educação a distância
como uma modalidade de ensino-aprendizagem que potencializasse a abertura da
Universidade a amplas camadas sociais que não têm acesso ao ensino. O
UFBaNET comportava quatro subprojetos:


Pró-ensino, visando a facilitar o acesso aos recursos e

ferramentas que alunos e professores necessitam para utilizar as novas
tecnologias no processo ensino-aprendizagem;


Pró-EAD com o objetivo de oferecer aos professores condições

de produção de material didático para EAD;


Pró-licenciar, em parceria com outras universidades baianas,

para a capacitação em nível superior de professores leigos da rede estadual;


Criando páginas, um subprojeto com o objetivo de disponibilizar

para os professores ferramentas on-line de apoio para a criação de páginas
Web em disciplinas de cursos presenciais.

O portal do UFBaNET entrou no ar, em fase experimental, em maio de 2000,
mas o programa não chegou a ser implementado por falta de condições
infraestruturais.
O projeto Rede Metropolitana de Alta Velocidade - REMA foi um consórcio
que envolvia seis instituições, cabendo a UFBA a coordenação desse projeto.
Envolvia a montagem e funcionamento de uma rede de alta velocidade e suas
tecnologias, além das aplicações que fariam uso dessa rede. Nesse cenário, foi
proposto o Ambiente Brasileiro de Aprendizagem - ABRA (2000-2002), um projeto de
desenvolvimento de ambiente de suporte à aprendizagem via Internet, com a criação
de um software de uso livre (dentro da filosofia Free Software) e de baixo custo, que
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permitisse a entidades carentes de recursos financeiros o uso dessa plataforma de
aprendizagem. A proposta metodológica do sistema é baseada fortemente em
ferramentas e interatividade síncrona e assíncrona entre professores e alunos e no
uso de formas de pensamento e raciocínio não linear, que promovam a descoberta e
a construção do conhecimento, ao invés da simples navegação em livros eletrônicos.
O projeto foi iniciado no ambiente do consórcio da Rede Metropolitana e Alta
Velocidade REMA-Salvador, tendo concluído a definição e a modelagem do sistema,
implementação de alguns dos módulos previstos.
O ABRANET - Ambiente Brasileiro de Aprendizagem via Internet – foi iniciado
em parceria com o Projeto InfraVIDA e, inicialmente, fez uso de projetos
relacionados já existentes na UFBA, como o UFBaNET e o ABRA. O ABRANET é
um ambiente de construção de conhecimentos e de educação a distância que se
enquadra no contexto do projeto InfraVIDA como uma aplicação de apoio à
educação continuada em saúde, possibilitada através dos módulos Biblioteca Digital,
Fórum de Discussão, Agenda, Quadro de Avisos, Ambiente Acadêmico, Ambiente
de Cursos, Ambiente de Autoria, Glossário etc. Especificar, modelar, implementar,
testar, homologar e integrar um ambiente deste porte não é tarefa simples, e várias
dificuldades e aprendizagens aconteceram nesse percurso. Apesar das enormes
dificuldades na integração de serviços, o desenvolvimento do ABRANET possibilitou
muitas aprendizagens da equipe.
A UFBA participou de um edital para projetos multi-institucionais, juntamente
com a UFPE, a UFRN, a UNIFACS, e o Real Hospital Português, com a finalidade
de desenvolver infraestrutura de suporte à telemedicina e saúde, o InfraVIDA, Este
projeto inseria-se nas atividades da RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa,
criada desde 1989 pelo MCT com o objetivo de construir uma rede internet nacional
para a comunidade acadêmica. Um de seus objetivos era incrementar a
informatização do ensino regular presencial, ao mesmo tempo em que buscava
construir cursos virtuais a distância, numa mescla de experiências de ensinoaprendizagem que potencializasse a abertura da Universidade a amplas camadas
sociais sem acesso ao ensino superior público. Foi concluído em maio de 2004.
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Em 2006, a UFBA, participou de uma parceria entre o Ministério da Educação
e nove instituições de ensino, sob a coordenação da Universidade Federal de Santa
Catarina, como um polo do primeiro curso de Licenciatura em Letras com Habilitação
em Língua Brasileira de Sinais (Libras) da América Latina, na modalidade a
distância, com o objetivo de formar docentes para atuar no ensino da língua de
sinais.
Ainda em 2006, a UFBA iniciou suas atividades junto ao Sistema UAB –
Universidade Aberta do Brasil, participando de cursos de formação continuada, com
o apoio da SECAD – Secretaria de Alfabetização e Diversidade do MEC, e
preparando o curso de Licenciatura em Matemática a distância.
A UFBA participou, também, em 2008, juntamente com diversas outras
universidades públicas, de outra parceria, sob a coordenação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, na oferta do primeiro curso a distância de
Licenciatura em Música do país, através do Programa Pró-Licenciaturas do MEC. A
UFBA supervisionou os 4 polos localizados na Bahia: Cristópolis (60 vagas), Irecê
(120 vagas), Salvador (60 vagas), São Félix (60 vagas).
A estruturação física referente à EAD era uma necessidade estratégica para
que o fomento aos cursos pudesse acontecer. Essa estruturação física foi sendo
gradativamente implantada através de investimentos próprios, aos quais vieram se
somar diversas ações de apoio financeiro para a aquisição de equipamentos por
parte do Sistema UAB, então desenvolvido pela SEED – Secretaria de Educação a
Distância do MEC.
Foram adquiridos móveis, computadores para laboratórios de informática e
servidores para atender às demandas do ambiente virtual de aprendizagem. Os
equipamentos adquiridos, em conjunto com outros investimentos feitos pela
Universidade na estrutura tecnológica do CPD, contribuíram ainda para que a equipe
MOODLE do CPD – Centro de Processamento de Dados pudesse também estimular
e oferecer apoio técnico e pedagógico à criação e desenvolvimento de cursos e
atividades de formação a distância, dentro e fora do Sistema UAB.
Os cursos funcionam concatenados em três pilares: (1) ambiente virtual; (2)
material didático e (3) tutoria. O ambiente virtual utilizado é a plataforma MOODLE,

8

instalada e aperfeiçoada pela equipe do Projeto EAD do CPD.
Desde então, a UFBA já desenvolveu ou está desenvolvendo, através do
Sistema UAB, atividades em 25 polos presenciais (Amargosa, Bom Jesus da Lapa,
Brumado, Camaçari, Dias d’Ávila, Esplanada, Feira de Santana, Ibicuí, Ipiaú,
Ipupiara, Irecê, Itabuna, Itamaraju, Itapicuru, Jacaraci, Lauro de Freitas, Mata de São
João, Mundo Novo, Paratinga, Salvador, São Sebastião do Passé, Serrinha, Simões
Filho, Sítio do Quinto e Vitória da Conquista) espalhados pelos territórios de
identidade do Estado da Bahia e atendeu a cerca de dois mil alunos.
Cabe ainda mencionar a realização de Seminários de Educação a Distância
da UFBA, voltados para a disseminação do conhecimento sobre essa modalidade de
ensino.
A UFBA também tem uma ampla experiência na oferta de cursos de formação
continuada para profissionais da educação básica, através de ofertas de cursos em
parceria com a SEB e SECADI/MEC, na modalidade à distância e semipresenciais.
No âmbito da Faculdade de Educação (FACED), desde 2006 até a atualidade,
são oferecidos cursos, em áreas diferenciadas do conhecimento. Algumas destas
experiências são pontuadas abaixo:

-

PROCONSELHO – Formação Continuada de Conselheiros

Municipais de Educação (Extensão);
-

Especialização em Gestão Escolar;

-

Especialização em Coordenação Pedagógica;

-

Formação Continuada em Conselheiros Escolares;

-

PRADIME – Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais

de Educação (Extensão);
-

EJA na Diversidade (Aperfeiçoamento);

-

Especialização no Ensino de Filosofia para o Ensino Médio;

-

Especialização em Docência em Educação Infantil;

-

Especialização em Gestores e Coordenadores Pedagógicos

da Educação Integral;
-

Especialização em Educação Ambiental com Ênfase em
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Espaços Educadores Sustentáveis;
-

Gestão de Politicas Pública em Gênero e Raça;

-

Educação Pobreza e Desigualdade Social.

2 BASE LEGAL DA OFERTA DO CURSO DE PEDAGOGIA À
DISTÂNCIA
O curso de Pedagogia na modalidade à distância da Universidade Federal
da Bahia, segue a seguinte base legal:
LEIS E DECRETOS:


Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as

diretrizes e bases da educação nacional;


Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece

Diretrizes para a Educação na modalidade a distância no País;


Decreto 10.664 de 20/10/1942 – Criação/autorização do curso

de pedagogia da UFBA.


Decreto 17.206 de 21/11/1944 – Reconhecimento do curso de

pedagogia da UFBA.

RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CNE


Resolução CNE/CP nº1, 15 de maio de 2006 – Institui Diretrizes

Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia,
licenciatura.


Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015 - Define as

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.


Resolução CNE/CP 01/2004 que trata da Educação para as

Relações Étnico-Raciais e Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana no conteúdo dos cursos de graduação;


Resolução CNE/CP 02/2012 que trata da Educação Ambiental
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no conteúdo dos cursos de graduação;

RESOLUÇÕES DO CONSELHO ACADÊMICO DE ENSINO DA UFBA


Resolução n° 01/2015, que aprova o Regulamento de Ensino de

Graduação e Pós-Graduação stricto sensu (REGPG), da Universidade
Federal da Bahia;
RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DA
UFBA


Resolução 02/2008 do CONSEPE/UFBA, que estabelece

definições, princípios, modalidades, critérios e padrões para organização dos
Cursos de Graduação da UFBA;


Resolução 02/2009 do CONSEPE/UFBA que estabelece a

padronização dos módulos dos componentes curriculares dos Cursos de
Graduação e Pós-Graduação da UFBA;


Resolução 01/2013 do CONSEPE/UFBA que regulamenta o

aproveitamento da Ação Curricular em Comunidade e Sociedade para
integralização curricular dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da
UFBA;
RESOLUÇÕES DA CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UFBA

ordenamento

Resolução 05/2003 da CEG/UFBA que dispõe sobre o
administrativo

dos

processos

acadêmicos

de

criação,

reestruturação e alteração dos cursos de graduação da UFBA;


Resolução 03/2005 da CEG/UFBA que regulamenta os Cursos

de Graduação a Distância;

OUTROS DOCUMENTOS


Regulamentação da EAD no Brasil, 2014. Adaptação e

atualização de parte de: ABED. Legislação em EAD. 27.11.12;


PDI e PPI da UFBA.
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Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância,

Secretaria de Educação a Distância – MEC;

3 JUSTIFICATIVA
Os dados do Censo Escolar de 2015 mostram que as matrículas diminuíram
em todas as etapas da Educação Básica no Brasil, menos na creche, que atende as
crianças até os 3 anos de idade. Os números refletem a queda da população, em
geral, que tem reduzido entre criança e jovens, mas, refletem também desafios para
o sistema educacional.
São 3 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora das salas de aula, e
que, por lei, deverão ser incluídos até 2018. As idades mais críticas são 4 anos, 690
mil de crianças não são atendidas, e 17 anos, em que 932 mil adolescentes
deixaram os estudos.
Neste sentido, a boa formação de profissionais qualificados para atuar na
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na gestão desses níveis de ensino,
continua sendo de fato uma grande necessidade, pois os números do Censo Escolar
de 2015 do Ministério da Educação demonstram que, de cada 100 alunos que
tenham ingressado na primeira série do ensino fundamental, apenas 57%
conseguiram terminar os seus estudos, revelando uma grande preocupação com a
questão da qualidade do ensino e a formação de bons professores para atuar na
educação brasileira.
Nas escolas públicas do Brasil, 200.816 professores dão aulas em disciplinas
nas quais não é formados, isso equivale a 38,7% do total de 518.313 professores na
rede. Os dados também estão no Censo Escolar de 2015.
Em alguns casos, um mesmo professor dá aula em mais de uma disciplina
para a qual não tem formação, com isso, o número daqueles que dão aula com
formação inadequada sobre para 374.829, o que equivale a 52,8% do total de
709.546 posições ocupadas por professores.
Na outra ponta, 334.717 mil posições, 47,2%, são ocupadas por docentes
com

a

formação

ideal,

ou

seja,

com

licenciatura

ou

bacharelado

com
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complementação pedagógica na mesma disciplina que lecionam. Mais 90.204
(12,7%) posições são ocupadas por professores que não têm sequer formação
superior.
Na Bahia 35% do quadro de professores da rede estadual ainda não possui
formação superior completa e, nas redes municipais baianas, o percentual chega a
76%, de acordo com o censo 2015.
O Plano Nacional de Educação traçou uma meta ambiciosa de 70% de
profissionais formados em nível superior até 2024. Na Bahia, segundo dados do
Censo Escolar de 2015, dos mais de 72 mil professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, a grande maioria tem apenas a formação em Ensino Médio obtido em
cursos do antigo Magistério/Normal de nível médio.
A meta 15 do PNE em vigor visa garantir, em regime de colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na
área de conhecimento em que atuam.
A formação qualificada do profissional-pedagogo torna-se de fato uma
necessidade, pois precisamos reconstruir a educação, o que supõe a prática da
atividade docente num ambiente interdisciplinar, articulando o ensino, a pesquisa e a
extensão na formação profissional do pedagogo. Significa formar um educador
comprometido com a visão de que o indivíduo deve ser concebido no seu caráter
social e histórico, trabalhando os seus espaços institucionais para criar e ampliar os
horizontes do conhecimento e da cidadania. Requer ainda uma visão de sociedade
construída na esperança, nas relações humanas entre indivíduos e grupos sociais
que sabem ser diferentes e iguais, contribuindo de maneira decisiva para que a
mudança social e a reconstrução do mundo se efetivem. E, sobretudo, observar que
a transformação é um processo de constante interação do homem com a natureza e
com os seus semelhantes, no sentido de modificar o seu ambiente e lutar para
erradicar todas as formas de discriminação sócio culturais, físico-psicológicas e
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político-econômicas.
Deste modo, queremos afirmar que as habilidades e as competências,
trabalhadas pelo professor no Curso de Pedagogia, passam pela aquisição de
conhecimentos educacionais individuais, coletivos e acima de tudo são sociais. São
práticas educativas obtidas em experiências formais e informais. São vivências
sociais e culturais que são levadas à escola pela sociedade e que, portanto, o
pedagogo precisa conhecê-las, aprofundá-las e transformá-las em seu processo
formativo.

Neste sentido, a formação do novo profissional-pedagogo justifica-se
socialmente, estando também fundamentada numa concepção ampla de cultura que
engloba especificidades sócio econômicas regionais, étnicas, religiosas e de gênero.
Assim sendo, a proposta deste curso deve ser encaminhada para garantir uma
formação integral ao pedagogo, levando-o a valorizar e a preservar a diversidade do
ambiente cultural que sempre caracterizou a sociedade brasileira e baiana.

4 OBJETIVOS DO CURSO
4.1 OBJETIVO GERAL

O Curso de Pedagogia a Distância da Universidade Federal da Bahia, tem
como objetivo geral:

Proporcionar a formação inicial para o exercício da docência, prioritariamente
na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem como atuar
no

planejamento,

gestão,

coordenação

pedagógica,

assessoramento,

pesquisa, inspeção, avaliação em redes escolares, unidades escolares
públicas e privadas, empresas, programas, projetos e quaisquer outras
instituições

ou

aprendizagem.

situações

onde

se

realizem

atividades

de

ensino-
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar a formação inicial para o exercício da docência,
prioritariamente na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio na modalidade Normal e em
cursos de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar,
bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos.
Ampliar a formação de profissionais da educação numa perspectiva
crítico-social que subsidie atuações transformadoras com vistas à
melhoria do Sistema Educacional Brasileiro, priorizando conteúdos que
auxiliem na análise e reflexão a respeito do processo educativo, tendo
em vista a diversidade do contexto sócio-político-econômico e étnicocultural brasileiro, bem como o uso das tecnologias de informação.
Priorizar conteúdos que auxiliem na análise e reflexão a respeito do
processo educativo, tendo em vista a diversidade do contexto sóciopolítico-econômico e étnico-cultural brasileiro, bem como o uso das
tecnologias de informação e de comunicação.
Estimular os/as licenciandos/as à percepção crítica da realidade social,
econômica, política e cultural do Brasil, como subsídio a produção e
socialização de novos conhecimentos.
Formar

professores/as

capazes

de

desenvolver

atividades

relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, com ênfase no uso das
tecnologias da informação e da comunicação.
Preparar os/as licenciandos/as para o exercício da prática pedagógica,
considerando a diversidade de contextos, em espaços escolares e não
escolares, fundamentando-os nas diversas concepções educacionais.
Possibilitar o acesso à formação superior às pessoas que desejam
ingressar na carreira do magistério, por meio das condições materiais e
temporais que a modalidade de Educação a Distância oferece.
Formar professores/as capazes de participar na organização e gestão
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de sistemas e de instituições de ensino, com ênfase na metodologia da
educação a distância.

5 PERFIL DO EGRESSO
O Licenciado em Pedagogia é um profissional capaz de desempenhar
funções de docência na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, bem como de planejamento, gestão, coordenação pedagógica,
assessoramento, pesquisa, inspeção, avaliação em redes escolares, unidades
escolares públicas e privadas, empresas, programas, projetos e quaisquer outras
instituições ou situações onde se realizem atividades de ensino-aprendizagem.
Será um profissional capaz de investigar processos educativos que ocorrem
em distintas situações institucionais escolares com a finalidade de planejar,
executar, coordenar e avaliar projetos de formação escolar e/ou de educação
continuada. Esse/a pedagogo/a poderá atuar em processos educativos escolares e
não escolares e no sistema de ensino na Administração Escolar (diretor ou vicediretor de escola), Coordenação Pedagógica, Coordenação de Laboratório de
Aprendizagem e Assessoria Educacional.

6 PROPOSTA PEDAGÓGICA
6.1 DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO

O Curso de Pedagogia a Distância foi criado frente à necessidade de
oferecimento de alternativas pedagógicas de cursos de graduação não restritas
apenas ao modelo presencial. A EaD permite a flexibilidade espaço-temporal e a
autonomia no gerenciamento do processo ensino-aprendizagem tão necessária a
uma parcela significativa da população que, sem tal alternativa, estaria excluída
desse processo. A criação, a implantação e a implementação do Curso soma-se a
luta histórica pela democratização da formação do educador no contexto
educacional brasileiro.
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Levando em conta a legislação pertinente e o diagnóstico da situação
educacional, as DCNs para os Cursos de Graduação em Pedagogia, licenciatura
tem como objetivo “a formação de professores para exercer funções de magistério
na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de
Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços
e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos”. (Art. 4º da Resolução nº1 de 15/05/06, do CNE). Segundo essas
Diretrizes, na organização dos cursos devem ser observados: os princípios
constitucionais e legais, a diversidade sócio cultural, a pluralidade de ideias e
concepções pedagógicas, a competência para gestão democrática, a organização
Federativa do Estado Brasileiro, a interdisciplinaridade, a pertinência e relevância
social, a ética e sensibilidade afetiva e estética. Além disso, devem ser considerados
os conhecimentos acerca da escola como uma organização complexa e
multidimensional, que tem como função social e formativa a educação para a
cidadania em vários contextos étnico-culturais da sociedade brasileira, bem como os
conhecimentos acerca da importância do trabalho pedagógico, realizado em
espaços escolares e não escolares, constituindo-se no fundamento da formação do
licenciado em pedagogia.
Nesse sentido o curso de Pedagogia a Distância deverá proporcionar a
formação inicial para o exercício da docência, prioritariamente na Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase ao uso das tecnologias da
informação e da comunicação, numa perspectiva crítico- social que subsidie
atuações transformadoras com vistas à melhoria do Sistema Educacional Brasileiro.

6.2 PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Considerando os objetivos do curso de Pedagogia a Distância, tem-se como
princípios norteadores:


Unidade teoria/prática, o que implica assumir novas posturas em

relação ao conhecimento, que supere as fronteiras entre as disciplinas das
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diferentes áreas curriculares.


Formação teórica interdisciplinar sobre o fenômeno educacional

e seus fundamentos filosóficos, históricos, políticos e sociais, bem como
sobre os conteúdos inerentes à Educação Infantil, aos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio na
modalidade Normal Superior, assim como em Educação Profissional na área
de serviços de apoio escolar, e em outras áreas nas quais conhecimentos
pedagógicos sejam previstos;


Compromisso

social

do

pedagogo,

articulado

com

os

movimentos sociais, estimulando a análise política da educação e das lutas
de seus profissionais;


Trabalho coletivo entre professores e alunos, capacitando-os a

atuarem, dessa forma, no seu cotidiano de trabalho educacional, viabilizando,
assim, a articulação vertical e horizontal das disciplinas;


Gestão democrática, entendida como a superação das relações

de poder que se reproduzem no trabalho cotidiano;


Domínio das tecnologias da informação e da comunicação para

sua inserção nos processos de gestão de sistemas educacionais e processos
de ensino e aprendizagem;


Domínio dos processos de concepção, produção e avaliação de

materiais didáticos.

Busca-se, portanto, oferecer um curso para formação de professores,
prioritariamente para a Educação Infantil e para as Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, que possibilite o desenvolvimento de competências necessárias para
atuação em ambientes escolares e não escolares presenciais e a distância, como
condutores nos processos de produção e apropriação do conhecimento. A proposta
curricular do Curso enfatiza a dimensão histórico-cultural de aprendizagem e
desenvolvimento humano. Considera-se que entre educação e história há uma
relação inseparável, cuja dimensão histórico-cultural compreende a educação, não
apenas como ação de construção, reelaboração e transmissão de conhecimentos,
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mas também, como transformação da cultura, ou seja, da realidade que é histórica.
Do ponto de vista histórico-cultural, as questões colocadas correspondem à
necessidade de se pensar sobre os processos de profunda mudança pelos quais
passa a sociedade atual. E também sobre o papel que cabe à escola desempenhar
frente a essas exigências e às necessidades quanto ao preparo do ser humano
como um ser social, ou seja, um ser que se faz historicamente em sociedade. Isso
implica num entendimento de que a educação não se dá de forma natural e
espontânea, mas dentro de relações sociais produzidas, segundo as necessidades
históricas de uma determinada época e em determinados contextos socioculturais.

6.3 O CURSO E SUAS FINALIDADES

Assumindo a perspectiva histórica da própria realidade humana, norteadora
da concepção de educação, propõe-se que o currículo de um curso de formação de
professores deva expressar a possibilidade de apropriação do conhecimento como
necessidade histórica para o desenvolvimento da educação na sociedade. Nesse
sentido, o que se deve buscar para o professor é a possibilidade de ampliar sua
capacidade de percepção da totalidade e compreensão da ordem social vigente.
Assim, o currículo proposto está permeado em suas várias dimensões por
quatro ideias básicas:


Correlação com a sociedade concreta de nossos dias,

percebendo sua história e seu desenvolvimento;


Análise da educação, da estrutura escolar e da função docente

à luz das relações estabelecidas na sociedade, tendo em vista a recuperação
do papel histórico de sua função social;


Detalhamento

dos

conhecimentos

específicos

que

circunscrevem a formação docente e a permanente relação teoria e prática.


Preparação do profissional para gerir e atuar em sistemas e

processos educacionais presenciais e à distância.
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O Curso de Pedagogia à Distância acena para essas premissas e para um
conjunto de disciplinas que priorizam princípios científicos e teóricos, bem como
diretrizes que resgatem o saber acumulado nas ciências humanas e sociais. As
práticas

pedagógicas

estarão

subordinadas

aos

princípios

de

unidade

e

interdisciplinaridade dos conteúdos dos programas, à ação integrada dos docentes,
e à relação entre teoria e a prática.
A busca por novos rumos para uma educação básica de qualidade se
expressa nessa proposta curricular, no vínculo entre ensino, pesquisa e extensão.
Nessa perspectiva pautada nas relações entre teoria e prática, são levantadas
questões que, confrontadas teoricamente, permitem uma melhor compreensão das
relações entre escola e sociedade. Dessa forma, o profissional se instrumentaliza
para realizar uma avaliação consistente de sua prática e se capacita para uma
atuação coerente e produtiva.
O curso de Pedagogia a Distância, oferece uma formação teórico-prática para
que o profissional da educação tenha condições de atuar em diferentes setores de
atividades educativas: instituições de ensino, secretarias de educação nos níveis
central e intermediários; nas áreas de políticas públicas, planejamento, pesquisa,
administração e em organizações que desenvolvam processos educativos formais e
informais, presenciais e a distância, além de incentivar e preparar o profissional no
uso das tecnologias de informação para auxiliar os processos de ensino e de
aprendizagem.

6.4 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
O Licenciado em Pedagogia ao longo do curso deverá adquirir as seguintes
competências e habilidades:


Planejar, executar e avaliar atividades de ensino na Educação

Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental;


Gerir

redes

e

unidades

escolares

bem

como

projetos

educativos, bem como atividades educativas em espaços não escolares;


Produzir, difundir e aplicar o conhecimento científico-filosófico no
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campo educacional;


Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma

sociedade justa, equânime, igualitária;


Desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a

área educacional e as demais áreas do conhecimento;


Compreender, cuidar e educar crianças de zero a dez 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;


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.

6.5 PERÍODO E LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO - POLOS
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O Curso será oferecido via Universidade Aberta do Brasil – UAB em parceria
com a Universidade Federal da Bahia - UFBA. A coordenação geral do curso se
localizará na Faculdade de Educação, da UFBA e as diversas turmas serão
distribuídas nos diferentes Polos de Apoio Presenciais da UFBA e da Secretaria de
Educação do Estado, a saber, Ipirá, São Francisco do Conde, Sapeaçu, Serrinha e
Vitória da Conquista.

POLO
Ipirá

COORDENADOR
Ramistela Lima
Santana

São
Francisco
do Conde
Sapeaçu

Jaciara de
Santana

jaciara@unilab.edu.br

Lenimaria
Cerqueira dos
Santos
Márcia Santos
Pereira da Silva

lenimaria@hotmail.com

Soraia Campos
Santos

Uab22conquista@gmail.c
om
Ssantos_nte16@yahoo.co
m.br

Serrinha

Vitória da
Conquista

E-MAIL
polouabipira@gmail.com

Marciakarol80@hotmail.c
om

TELEFONE
(75) 32541614/991359550

ENDEREÇO
Rua Manoel Oliveira e Silva,
147, Campus Universitário ,
Sete de Julho, Ipirá - Bahia
CEP: 44600-000

(71) 36518250/8257/985
03-8476
(75) 36272172/981064082
(75) 32618609/2472/991
94-4890

Avenida Juvenal Eugenio
Queiroz, S/N, Centro, CEP:
43900-000
Rua J. J. Seabra, nº 42, Centro,
Sapeaçu-Bahia, CEP: 44530000
Avenida Luiz Viana Filho, S/N,
Escola
Leobino
Cardoso
Ribeiro, Centro, SerrinhaBahia, CEP: 48700-000
R. Silfredo Pedral Sampaio,
S/N - Recreio, Vitória da
Conquista - BA, 45020-190

(77)34213692/8653/369
2/98836-8954

6.6 ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

A SEAD/UFBA conta com uma equipe técnica no trabalho de produção dos
materiais que orienta a ampliação de textos para alunos com baixa visão, indica
textos em Braille para os alunos cegos, organiza as atividades para os alunos surdos
e conta com intérprete em Libras para as videoaulas. Para a acessibilidade no prédio
da FACED, tem elevador e os polos selecionados apresentam rampas e todas as
estruturas necessárias aos portadores de deficiência motora.

6.7 NÚMERO DE VAGAS
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Para as turmas que serão criadas a partir do Edital n. 75/2014 serão ofertadas
500 (quinhentas) vagas em 5 Polos, sendo formada 10 turmas de 50 (cinquenta)
vagas cada.

6.8 DURAÇÃO E PERÍODO DE INTEGRALIZAÇÃO

O curso terá a mesma duração do curso presencial diurno, ou seja, terá sua
integralização no tempo mínimo de 4 (quatro) anos ou 8 (oito) semestres. O tempo
máximo de integralização será de 6 (seis) anos ou 12 (doze) semestre. A dilatação
do prazo máximo para a integralização do curso, só será concedida caso o
estudante atenda aos incisos estabelecidos no Artigo 66, da Regulamento de Ensino
de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu (REGPG), da Universidade Federal da
Bahia.
Ainda que as disciplinas do curso de Pedagogia na modalidade EaD da UFBA
apresentem a mesma carga horária total dos cursos na modalidade presencial,
regulados pelas DCN/MEC de cada área, e também sigam o calendário acadêmico
da Universidade, ressalva-se, primeiramente, que os sistemas de créditos e de carga
horária na EaD são computados também pela frequência na sala de aula virtual –
MOODLE/UFBA.
Nas disciplinas presenciais, os créditos referem-se ao tempo e número de
aulas em que o professor e os alunos encontram-se e dedicam-se ao trabalho da
disciplina no espaço da sala de aula.
Em EaD, os créditos referem-se ao tempo em que o aluno dedica-se ao
estudo da disciplina, tanto no primeiro contato com o material (seja por meio virtual,
digital, eletrônico ou impresso), como para leitura e elaboração das atividades
propostas, interação com os tutores e com os colegas. Existe, portanto, um claro
redimensionamento dos espaços e tempos educacionais, que é considerado quando
ocorre o planejamento docente e discente.
Para um bom rendimento do estudante, a UAB-UFBA recomenda uma carga
horária média de 20 a 25 horas de estudo por semana para o conjunto das
disciplinas. Assim, as horas dedicadas às disciplinas que são ofertadas
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concomitantemente não devem ultrapassar as 25 horas semanais recomendadas.
O estabelecimento dessa carga horária semanal traz alguns desafios ao
processo de planejamento e elaboração do material didático das disciplinas e
também na elaboração do calendário acadêmico, mas auxilia o aluno a se organizar
em seus estudos e respeita os tempos e espaços de docentes e discentes.
As horas de estudo são programadas pelos professores das disciplinas e o
coordenador de curso de forma conjunta, para que haja equilíbrio na agenda de
estudo do aluno. Em um semestre letivo, as disciplinas entram no AVA em blocos,
com duração de 7 a 11 semanas cada bloco, de modo que num Módulo semestral, o
aluno cursa 5 ou 6 disciplinas organizadas e divididas em 2 blocos.

6.9 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

O curso de Pedagogia à Distância da Universidade Federal da Bahia, foi
adequado para atender às Diretrizes Curriculares estabelecidas pelas Resoluções
do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, e pela legislação vigente,
dessa forma, o curso possui uma carga horária total de 3.583 (três mil, quinhentos e
oitenta e três) horas, sendo que 2.567 (duas mil, quinhentos e sessenta e sete)
horas destinadas às atividades formativas estruturadas, 408 (quatrocentas e oito)
horas de Prática como Componente Curricular, 408 (quatrocentas e oito) horas
destinadas às atividades de Estágio Curricular e 200 (duzentas) horas destinadas à
realização de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas
de interesse dos estudantes (Atividades Complementares).
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6.10 QUADRO DE INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR (SISUAB)

SEMEST.

1O.

2O.

COMPONENTES CURRICULARES
T

P

PCC

E

34

34

-

-

34

34

-

-

34
34
34

34
34
34

-

-

Subtotal
EDC B85 Alfabetização e Letramento
EDC B80 Filosofia da Educação
EDC 284 Didática
EDC 283 Currículo
EDC 290 Educação Infantil

34
238
34
34
34
34
34

34
170
34
34
34

34
34
-

-

EDC B57 Psicologia da Educação

68

-

-

EDC 001 Educação Aberta, Continuada e à
Distância
EDC 271 Organização da Educação
Brasileira
EDC 273 Antropologia da Educação
EDC 271 Iniciação ao Trabalho Acadêmico
EDC A05 História da Educação Brasileira
EDC B81 Sociologia da Educação

Subtotal
3O.

4O.

CH
SEMESTRAL

EDC 302 Metodologia do Ensino da
Língua Portuguesa
EDC 303 Metodologia do Ensino da
Matemática
EDC B98 Práticas Educativas em Educação
Infantil
EDC XXX Conteúdos de Língua
Portuguesa para o Ensino Fundamental
EDC XXX Conteúdos de Matemática no
Ensino Fundamental
EDC B93 Estágio 1
Subtotal
EDC XXX Conteúdos de História da
Civilização Brasileira no Ensino
Fundamental
EDC XXX Conteúdos de Ciências Naturais
para o Ensino Fundamental
EDC 314 Metodologia do Ensino de Ciências
Naturais
EDC B86 Metodologia do Ensino da História
EDC B87 Metodologia do Ensino da
Geografia
EDC 286 Avaliação da Aprendizagem
EDC B94 Estágio 2

204

136

68

-

34

34

-

-

34

34

-

-

34

34

-

-

34

-

34

-

34

34

-

-

187

136

-

102
102

34

-

34

-

34

-

34

-

34

-

34

-

34
34

-

34
34

-

34

34

-

-

-

-

-

102
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Subtotal
5O.

6O.

7O.

8O.

204
34

34
34

170
-

102
-

34
34

34
34

-

-

EDC XXX Conteúdos de Geografia no Ensino
Fundamental

34

34

-

-

LET E48 LIBRAS 1 – Língua Brasileira de
Sinais Nível 1
OPTATIVA 1
EDC B95 Estágio 3
Subtotal
EDC B91 Gestão Educacional
EDC B84 Linguagem e Educação

34

34

-

-

68
238
34
34

170
-

34
34

102
102
-

34
34
-

34
34
-

102

-

136
34

68
34

170
-

102
102
-

68
68
68
68
306
102

34
-

-

-

-

-

408

408

EDC B89 Educação de Pessoas com
Necessidades Educativas Especiais
EDC 291 Educação de Jovens e Adultos
EDC 287 Educação e Tecnologias
Contemporâneas

EDC 304 Arte Educação
EDC 287 Pesquisa em Educação
EDC XXX Memórias, Saberes e Práticas
Docentes na Educação Básica
EDC B96 Estágio 4
Subtotal
EDC B92 Projeto de Trabalho de Conclusão
de Curso – TCC
OPTATIVA 2
OPTATIVA 3
OPTATIVA 4
OPTATIVA 5
Subtotal
EDC B97 Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC
OPTATIVA 6
OPTATIVA 7
OPTATIVA 8
Subtotal

68
68
68
306 1.819

748

Subtotal Geral

Total
ATIVIDADES COMPLEMENTARES*

3.383
200

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO – 3.583

A carga horária do componente curricular Atividades Complementares será
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computada acumulativamente durante os semestres, devendo ser totalizada no
último semestre.
De acordo com a Resolução CNE/CP2 de 19/02/2002, Art. 1º, inciso I, os
cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da
Educação Básica em nível superior devem ter no mínimo 400 horas de Prática como
componente Curricular - PCC a partir da segunda metade do Curso.
O PCC, em cada uma das disciplinas que abrigará, deverá permitir uma
reflexão do conteúdo pedagógico aprendido durante a formação do graduando e
posterior transposição didática na sua atuação profissional como professor. A PCC
deve, pois, articular o conhecimento pedagógico ensinado na universidade com
condicionantes, particularidades e objetivos deste conhecimento na educação básica
formal e em outros espaços não escolar de educação.
Faz-se necessário, entender que a Prática Como Componente Curricular PCC visando a formação do professor não se confunde com a prática presente nas
demais disciplinas, mas em um processo mais amplo onde o professor além de
saber e de saber fazer deve compreender o que faz.
Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la
como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de
formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade
profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita a atividade
profissional. Dessa maneira, as Práticas Como Componente Curriculares no Curso
de Pedagogia EAD da UFBA, estão distribuídas em diferentes disciplinas ao longo
dos períodos em que são oferecida e coordenada juntamente com um professor da
área de ensino.

Integralização Curricular
CURRÍCULO

CARGA HORÁRIA

Atividades Formativas
Prática como Componente Curricular
Estágios
Atividades Complementares

TOTAL

2.567
408
408
200
3.583
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6.11 REGIME
Para fins de registro acadêmico, o Curso de Pedagogia a Distância será
oferecido em regime de disciplinas creditadas, perfazendo um total de 3.583 (três
mil, quinhentos e oitenta e três) horas, considerando a hora-relógio de 60 (sessenta)
minutos, num total de 18 semanas por semestre. Considera-se para cada crédito
cursado, o equivalente a 17 horas/aula.
Os estudos na modalidade a distância e preveem atividades presenciais e no
ambiente virtual MOODLE/UFBA, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso,
expressas nos Planos de Ensino das disciplinas.
A organização do processo de ensino e aprendizagem em cada disciplina
deve oportunizar momentos de interação entre os envolvidos no processo: alunoaluno, estudante-tutor, tutor-tutor, tutor-professor coordenador da disciplina. Para
que isso possa ocorrer, a organização dos conteúdos é organizada em Unidades de
Aprendizagem. Cada uma dessas unidades reúne um conjunto de temas e assuntos
a serem abordados pelo professor através de videoaulas e videoconferência, num
intervalo de tempo variado, geralmente de duas ou três semanas. A partir das
Unidades de Aprendizagem, o tutor orienta o estudante na organização da sua
agenda para o estudo desses conteúdos, na realização das atividades propostas e
na motivação ou estímulo à interação no ambiente virtual de aprendizagem
(MOODLE). O objetivo é permitir que haja tempo suficiente para a interação, reflexão
e (autoavaliação no processo de ensino-aprendizagem da educação a distância).
As atividades previstas ao longo do curso desenvolver-se-ão conforme
detalhamento abaixo.

6.11.1 Atividades Presenciais
Os encontros Presenciais entre o Professor da disciplina, Professor/tutor e de
ambos com os Estudantes é organizado pelo coordenador do curso e conta com a
logística da SEAD para deslocamento e a coordenação do polo para toda
infraestrutura. Nesses encontros além das aulas, seminários, feiras, simpósios,
oficinas e atividades práticas em laboratório ou outros espaços locais do município
são realizadas as avaliações presenciais.
Outro recurso utilizado como nova forma de presencialidade é o serviço de
webconferência chamado Conferência Web7 oferecido pela Rede Nacional de
Pesquisa (RNP), que tem como base o software Adobe Connect. Os alunos se
reúnem no polo e assistem à aula do professor via tela de projeção, de forma
síncrona e dia e horário pré-agendado.
Sobre a realização das atividades presenciais nos polos, destaca-se que a
SEAD prevê mecanismos que garantem o sigilo e segurança nos processos de
avaliação de aprendizagem dos estudantes, tanto para envio das avaliações aos
polos de apoio presencial, quanto para a aplicação da atividade presencial.
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Com relação à aplicação das avaliações presenciais nos polos de apoio
presencial, os procedimentos utilizados pela FACED/UFBA seguem exigências que
devem garantir a credibilidade e confiabilidade de todo o processo.

a atividade avaliativa será aplicada, preferencialmente, pelo
coordenador de polo auxiliado pelos tutores;

o aplicador tem a função de acompanhar todo o processo, por
exemplo: impedir comunicação entre os alunos, distribuir e receber as
atividades concluídas, conferir a documentação dos alunos, lacrar e
encaminhar o material em envelope lacrado à FACED;

cada atividade avaliativa presencial será composta pela prova
(grampeadas), pela folha de resposta (carimbada) e folhas de rascunho
padrão com o logotipo da FACED;

a primeira folha conterá os dados de identificação de aluno, polo
e turma, além das questões da atividade avaliativa presencial;

para realizar a avaliação presencial, o aluno deverá apresentar
ao aplicador o seu documento de identidade com foto;

no polo terá uma lista de presença, que o aluno deverá assinar
em dois momentos: na conferência da identidade e no momento de entrega
da atividade avaliativa presencial e ainda o aluno assinará a lista na presença
do responsável, indicando horário de saída.

6.11.2 Atividades à Distância
As atividades a distância são realizadas no MOODLE/UFBA, que é um
ambiente virtual que oferece um rico espaço para a organização, o desenvolvimento
e o acompanhamento de cursos a distância mediados pela Internet, sendo possível
o estabelecimento de importantes canais de comunicação assíncronos (leitura,
participação em fóruns, wikis, tarefas, possibilitando que o aluno realize as
atividades em seu tempo disponível, respeitando as datas de entrega), e síncronos
(por intermédio de webconferências) entre os participantes de um curso
(professores, tutores e As disciplinas contam com uma variedade de atividades
desenvolvidas no ambiente MOODLE/UFBA, como tarefas, fóruns, wikis, bases de
dados, questionários, diários, etc.
Tarefa: atividade individual postada no ambiente com atribuição de nota. Essa
ferramenta pode ser utilizada de três formas: envio de arquivo único; envio de mais
de um arquivo e envio on-line, cujo aluno tem um tempo específico para postar a
atividade.
Fórum: espaço utilizado no curso para potencializar o diálogo e a discussão
de vários assuntos relacionados com as temáticas da disciplina. Essa ferramenta
permite que os participantes do curso escrevam e comentem os comentários dos
demais colegas. Eles podem ser estruturados de formas diferentes, e podem incluir
avaliações das postagens efetuadas. Podem também em exibir imagens e arquivos
anexados. Os participantes podem também solicitar assinatura dos fóruns,
recebendo notificações por e-mail.
Diário: ferramenta que pode ser utilizada pelo estudante para o registro de
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suas reflexões e auto-avaliação sobre o seu processo de ensino aprendizagem, no
decorrer de uma disciplina.
Questionário: é uma importante ferramenta que possibilita a composição de
diferentes questões (verdadeiro-falso, múltipla escolha, associação, etc.) que podem
ser reutilizadas em outros questionários e em outros cursos, uma vez que ficam
arquivadas em uma base de dados. "Feedbacks" automáticos para cada tipo de
resposta fornecida podem ser configurados pelo professor.
Wiki: é uma rica ferramenta para o desenvolvimento de atividades
colaborativas. Um histórico de edições de uma wiki, informando as alterações
introduzidas e autoria de cada versão, pode ser consultado e uma versão antiga
pode ser recuperada a qualquer momento.
Glossário: É uma ferramenta de uso coletivo para construção de definições e
conceitos.
Portfólio: Recurso utilizado para arquivar documentos referentes às
disciplinas desenvolvidas ao longo do curso, que são recuperados ao final do curso
para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso.

6.12 FORMAS DE INGRESSO
O ingresso no curso será definido em edital próprio criado em parceria com o
Núcleo de Seleção e Orientação da UFBA, seguindo modelo utilizado para o Curso
de Licenciatura de Matemática EAD/UFBA. Para as vagas da demanda social, a
seleção se dará através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) assim como
de seleção especial para portadores de diploma. Professores em exercícios nas
Redes Municipais ou Estaduais de Ensino não necessitarão realizar o ENEM. O
preenchimento das vagas dessa categoria se dará em acordo com as respectivas
Secretarias de Educação dos Municípios ou do Estado. As vagas não preenchidas
por uma categoria podem ser remanejadas para a outra.

6.13 ESTRUTURA CURRICULAR
A Lei 9 394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, inciso II do artigo 53 assegura a autonomia das Instituições de
Ensino Superior para fixarem os currículos de seus cursos, observadas as diretrizes
curriculares gerais pertinentes.
Esta flexibilidade oportunizou e deu liberdade ao Colegiado de Pedagogia da
UFBA de articular a composição do currículo, ora apresentado, distribuindo os
componentes curriculares do curso conforme as seguintes especificidades,
obedecendo ao que estabelecem as citadas diretrizes.

Núcleo de Estudos Básicos – formado de conteúdos
fundamentais que articulam princípios, concepções e critérios resultantes das
diversas áreas do conhecimento que contribuam para o conhecimento do
fenômeno educativo, especificamente no contexto brasileiro, para a aquisição
dos conteúdos pertinentes à atividade de ensino do futuro pedagogo, para a
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participação na gestão do ensino público e para a aplicação, em práticas, do
conhecimento de processos de ensino. Nestes conteúdos se inserem os
componentes relativos aos aspectos filosófico, sociológico, linguístico,
histórico, político de compreensão do fenômeno da educação; os
componentes que instrumentalizam o estudante para o desenvolvimento da
docência, seja em termos cognitivos, seja em termos metodológicos, seja em
termos de especificidade do campo de atuação do pedagogo, levando em
conta demandas específicas; e componentes que conduzem o aluno à
capacidade de produção do conhecimento sobre os processos educativos nas
mais variadas formas.

Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos constituído por atividades de pesquisas, através das quais o estudante se
voltará à investigação de temas pertinentes a sua atuação profissional.
Também terá aprofundamento dos estudos através das disciplinas optativas,
a depender da escolha de áreas específicas.

Núcleo de estudos integradores, constituído de atividades
complementares presentes no meio acadêmico que possam lhe proporcionar
um conjunto de opções diversificadas no que se refere ao conhecimento e
prática, aprofundando sobre aspectos que são pertinentes a sua futura área
de atuação. Tais atividades se comporão de seminários, iniciação científica e
atividades de extensão que, inclusive podem ser promovidos por outras
instituições de educação.

6.13.1 Matriz Curricular

O curso oferecido nas turmas da modalidade à distância serão organizados
em oito semestres letivos, com o desenvolvimento de diferentes modalidades de
componentes curriculares de natureza obrigatória e optativa (disciplinas, atividades,
Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades
Complementares). Todos os componentes terão organização semestral, totalizando
3.583 (três mil, quinhentos e oitenta e três) horas, assim distribuídas:
a)
Trinta e quatro disciplinas obrigatórias, oferecidas em todos os
semestres;
b)
Oito disciplinas optativas, que visam atender às especificidades
do curso e atender à legislação vigente;
c)
Atividades Complementares - estudos e experiências extra
escolares, de livre escolha do aluno, realizados ao longo do curso, que
deverão perfazer um total de 200 (duzentas) horas, segundo a Resolução
CNE/CP n. 02/2015;
d)
Estágio Supervisionado – que será composto por quatro
componentes curriculares a iniciar no 3º semestre e se desenvolverá em
instituições escolares e não escolares, num total de 408 (quatrocentos e oito)
horas;
e)
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - componente curricular,
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do tipo produto, que representa a culminância dos estudos no campo da
pesquisa em educação, previsto para o último semestre.
A composição da carga horária do curso por natureza e modalidade terá a
seguinte especificação:
Especificação

Carga Horária

Disciplinas Obrigatórias

2.431 h

Disciplinas Optativas

544 h

Estágio supervisionado

408 h

Atividades complementares

200 h
Total

3.583 h

6.13.2 Ementas das disciplinas, conteúdos e respectiva bibliografia
básica e complementar
Nome e código do componente curricular
EDC 001 – EDUCAÇÃO ABERTA,
CONTINUADA E A DISTÂNCIA
Modalidade
Função

Departamento
EDUCAÇÃO I

Carga horária
T: 34 P: 34 E: 00

Natureza

Disciplina
Básico
Obrigatória
Ementa: Conceitos de Educação Aberta, Continuada e a Distância. Importância da Educação
Aberta, Continuada e a Distância - EACD. Panorama mundial e brasileiro. Processos de ensinoaprendizagem na EACD. Problemas e perspectivas da EACD. Novas tecnologias e multimeios
aplicados à educação presencial e a distância. Universidade aberta.
Conteúdo Programático:







História da EaD no Brasil e no mundo
Aprendizagem mediada pelas redes
Conceitos e tipos de EaD
EaD na cibercultura
Docência Online
Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Bibliografia
BÁSICA:
ALVES, Lynn e NOVA, Cristiane. Educação e tecnologia: trilhando caminhos. Salvador: UNEB,
2003.
ALVES, Lynn e NOVA, Cristiane. Educação a distância - uma nova concepção de aprendizagem
e interatividade. São Paulo: Futura, 2003.
FROES BURNHAM, Teresinha; MATOS, Maria Lídia Pereira (Orgs.). Tecnologias da
informação e educação à distância. 2. ed. Salvador: EDUFBA, 2010. 364 p.
SANTOS, Edméa; SILVA, Marco (Orgs). Avaliação da aprendizagem em educação online –
fundamentos, interfaces e dispositivos, relatos de experiência. São Paulo: Loyola, 2006. 537 p.
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SILVA, Marco (Org). Educação online – teorias, práticas, legislação e formação corporativa. 2.
ed. São Paulo: Loyola, 2006. 540 p.

COMPLEMENTAR:
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa.
Colaboração de Ana Cristina de Vasconcellos, Maria Helena de Andrade Magalhães, Stella Maris
Borges. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. p. 32-34, 30-31. (Coleção Leitura).
LUBISCO, Nídia, BRANDAO, Lídia. (Org.). Informação & Informática. Salvador: EDUFBA, 2000.
p. 283-306.
LÉVY, Pierre. Tecnologias da Inteligência – o futuro do pensamento na era da informática.
Tradução de Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. 208 p. Título original: Les
Technologies de l’intelligence. (Coleção Trans).
__________. O que é virtual?. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1998.
__________. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 2. ed. São Paulo: Editora 34,
2003. 264 p. Título original: Cyberculture. (Coleção Trans).

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 272 ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
Modalidade

EDUCAÇÃO I

T: 34 P: 34 E: 00

Função

Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Estudo e análise do sistema educacional brasileiro nos seus diversos níveis e
modalidades considerando os aspectos administrativos, didáticos e financeiros. As
políticas públicas de educação no Brasil.
Conteúdo Programático:







Educação: estrutura e sistema
As finalidades e objetivos da educação
A educação brasileira em dados
O público e o privado na educação
Políticas públicas de educação no Brasil contemporâneo
A Lei 9.394/96 - LDB: interpretação e análise crítica
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Bibliografia:
BÁSICA:
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1995
LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação
Escolar: políticas, estrutura e organização. 10 ed. rev. ampl.,São Paulo: Cortez, 2012.
LUCKESI, Cipriano (org.) O papel do Estado na Educação. EDUFBA.
PORTELA, Romualdo (org.) Política Educacional: impasses e alternativas. Ed. Cortez.
COMPLEMENTAR
BRZEZINSKI, Iria. Nova LDB - diversos olhares se entrecruzam. Ed. Cortez.
XAVIER, Antônio Carlos R. (org.) Gestão Escolar: Desafios e Tendências. IPEA
n145.
________________________ (org.) Gestão Escolar: Experiências Inovadoras. IPEA
n147.
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Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC B57 – PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 68 P: 00 E: 00
Natureza

Disciplina
Básico
Obrigatória
Pré-requisito
Módulo de alunos
Nenhum
60
Ementa:
Estudo das diferentes abordagens em Psicologia sobre o desenvolvimento e a aprendizagem
destacando a construção histórica nos seus conceitos básicos e as questões nucleares
relacionadas aos contextos de função do homem.
Conteúdo Programático:

- Elementos históricos da Psicologia como ciência do homem
a) objeto de estudo
b) métodos de investigação
c) unidades de análise
- Teorias psicológicas do desenvolvimento e aprendizagem
a) fundamentos epistemológicos e os conteúdos básicos das seguintes teorias: Gestalt,
Psicanálise, Psicogenética, Comportamentalismo, Humanismo
- Implicações educacionais e pedagógicas das diferentes explicações sobre o comportamento humano.
Bibliografia:
BÁSICA
COLL, Cesar et alli (org.) Psicologia da Educação. Porto Alegre:Artes Médicas, 1996
DOLLE, Jean Marie. Para compreender Piaget. Petrópolis:Vozes, 1983
FERREIRO, Emília & TEBEROSKI, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre:Artes
Médicas, 1985
LA TAILLE, Yves. KOHL, Martha & DANTAS, Heloisa. Piaget, Vygotsky , Wallon. São Paulo:
Summus, 1992
COMPLEMENTAR
FLAVELL, J. A Psicologia do Desenvolvimento de Piaget. São Paulo:Pioneira, 1975
FURTH, Hans. O conhecimento como desejo. Porto Alegre:Artes Médicas, 1995
PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro:Forense, 1978
____________ O nascimento da inteligência na criança. Rio de Janeiro:Zahar, 1985
____________ A Representação do Mundo na Criança. Rio de Janeiro:Zahar, 1987
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Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 273 – ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 34 P:34 E: 00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Aborda o caráter uno e plural da experiência humana, as diferentes formas de organização
societária, a articulação entre sociedade, cultura e educação com ênfase nas sociedades
contemporâneas.
Conteúdo Programático:

- O campo e a abordagem antropológicos
- Tendências do pensamento antropológico contemporâneo: a antropologia social e cultural
- O indivíduo, a cultura e a sociedade; a diversidade de culturas e o etnocentrismo
- Sistemas culturais: religião, ideologia, educação
- O multiculturalismo e a educação
- Imagens, símbolos e educação
- Ritos, rituais e práticas escolares
- O estudo dos grupos, das classes de idade e a escola
- A prática antropológica: o método e a pesquisa em antropologia da educação.
Bibliografia:
BÁSICA
ERNY, P. Etnologia da Educação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro:Livros Técnicos e Científicos, 1989
MATTA, R. O que faz o Brasil, Brasil ? Rio de Janeiro:Rocco, 1986
ROCHA, E. O que é etnocentrismo. São Paulo:Brasiliense,1994
SANTOS, J.L. O que é cultura ? São Paulo:Brasiliense, 1994
COMPLEMENTAR
CARDOSO, R.C.L. (org.) A aventura antropológica – Teoria e pesquisa. 2ª edição Rio de
Janeiro:Paz e Terra, 1986
LARROSA, J. e LARA, N.P. (orgs.) Imagens do outro. Petrópolis:Vozes, 1998

LEVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural Dois. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976

36

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDCB 81 – SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 34 P:34 E: 00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Aborda as noções de socialização, organização, estrutura, mudança, instituições e processos sociais
básicos, grupos e classes sociais, com vistas ao estudo da relação entre educação e sociedade. Estudo
das diferentes orientações sociológicas sobre a educação e a escola, detendo-se na sociedade brasileira
e focalizando as principais questões que, na contemporaneidade, ocupam esse campo do conhecimento,
com ênfase nos recursos que a análise sociológica oferece para a atuação dos profissionais da educação
e para a prática da docência

Conteúdo Programático:
- Sociologia, surgimento, desenvolvimento, objeto e métodos;

- Organização social: sociabilidade e socialização; controle social, papéis sociais;
- As instituições sociais;
- Estrutura social: estratificação social e classes sociais;
- O indivíduo e a sociedade: ação e relações sociais
- Mudança social e mobilidade;
- Estado, Ideologia e Autonomia;
- Educação: conceito, práticas e processos educativos formais e informais;
- Sociedade e Educação: processos de socialização e educação;
- Instituições educativas: família, igreja, escola, grupos diversos, mídia etc...
- Sociologia da Educação.
Bibliografia:
BÁSICA
MARTINS, Carlos B.; QUE É SOCIOLOGIA, São Paulo, Brasiliense, 1992.
FORACCHI, Marialice M. e MARTINS, José de S., SOCIOLOGIA E SOCIEDADE, Rio de
Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 2000.
FERNANDES, Florestan, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE NO BRASIL, São Paulo, Dominus,
1966.
DOMINGUES, Maurício José, TEORIAS SOCIOLÓGICAS NO SÉCULO XX, Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 2001.
COMPLEMENTAR
WEBER, Max, CONCEITOS BÁSICOS DE SOCIOLOGIA, São Paulo Moraes., 1989.
HELLER, Agnes et alii., A CRISE DOS PARADIGMAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS E OS
DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI, Rio de Janeiro, Contraponto, 1999.
TEDESCO, Juan Carlos, SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO, São Paulo, Cortez/Autores
Associados, 1983.

37

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC A05 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 34 P:34 E: 00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

História temática da educação brasileira, considerada nas suas interrelações com o contexto
mundial, no período compreendido entre os séculos XVI e XXI.
Conteúdo Programático:
1 – Pré-História Brasileira e baiana
2 – Educação brasileira do séc. XVI ao XVIII
1.
Educação indígena pré- e pos-jesuítica
2.
A colonização portuguesa e a Educação
3.
Os jesuítas
4.
As reformas pombalinas – instrução pública
5.
Período pós-pombalino: d. Maria I e d. João.
3 – Educação brasileira no séc. XIX
a)
O Brasil no âmbito da formação dos sistemas nacionais
b)
A Instrução Pública na corte e nas províncias
c)
A educação do negro no Brasil
d)
A Educação física brasileira nos séc. XIX e XX
e)
História da Educação Especial no Brasil
4 – Educação brasileira nos tempos atuais (sécs. XX e XXI)
- Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia no Brasil
- O início da república e as reformas educacionais;
- Movimento da Escola Nova e o Manifesto dos Pioneiros de 1932
- Estrutura Educacional: Leis Orgânicas da era Vargas;
- A Redemocratização e a primeira LDB (ensino público X particular);
- Reorganização educacional no regime militar: Reforma universitária 5.540/68 e a LDB
5.692/71;

Bibliografia:
BÁSICA
ALMEIDA, José Ricardo Pires de. História da Instrução pública no Brasil (1500-1889) Trad.
Antonio Chizzotti. São Paulo: EDUC/ Brasília:INEP/MEC, 1989.
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A Escola e a República. São Paulo: Brasiliense,1989.
87 p (Col Tudo é História;127)
FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque e BRITTO, Jader de Medeiros (orgs.) Dicionário
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de Educadores no Brasil – Da colônia aos dias atuais. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ / MECInep, 1999. 496 p.
FERREIRA, Tito Lívio. História da educação lusobrasileira. São Paulo: Saraiva,1966.
FONSECA, Marcus Vinícius. A educação dos negros: uma nova face do processo de
abolição da escravidão no Brasil. Bragança Paulista,S.P.: Editora da Universidade São
Francisco (EDUSF), 2002. 202 p.
GATTI Jr., Décio e Inácio Filho, Geraldo (orgs) História da Educação em Perspectiva –
ensino, pesquisa, produção e novas investigações. Campinas,SP:Autores Associados /
Uberlândia,MG:EDUFU, 2005. 303 p.
HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. História da educação brasileira: leituras. São Paulo:
Thomson, Pioneira, 2002. 135 p.
COMPLEMENTAR
FRANCISCO FILHO, Geraldo. A educação brasileira no contexto histórico. 2ª ed.
Campinas,S.P.: Alínea, 2004. 201 p.
FREIRE, Ana Maria Araújo. Analfabetismo no Brasil - da ideologia da interdição do corpo à
ideologia nacionalista, ou de como deixar sem ler e escrever desde as Catarinas (Paraguaçu),
Filipas, Madalenas, Anas, Genebras, Apolônias e Grácias até os Severinos 1534-1930. São
Paulo:Cortez / Brasília,DF:INEP, 1989. 236 p. (Biblioteca da educação. Série I.Escola; v.4)
(370.981-F866)
FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. São Paulo: EDART, 1978.135
Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 271 INICIAÇÃO TRABALHO ACADÊMICO
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 34 P:34 E:00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Introdução ao texto acadêmico, enfatizando a importância da linguagem escrita para o
desenvolvimento cultural, científico e da pesquisa educacional. Leitura e sintetização.
Conteúdo Programático:
- Introdução à linguagem acadêmica
b)
Linguagem acadêmica como forma de leitura da realidade
c)
Diferentes formas de “leitura”
d)
A linguagem escrita como abordagem hegemônica para o desenvolvimento cultural e
científico
e)
A linguagem hipertextual
- Leitura e sistematização de textos
f)
O que é um texto
g)
Diferentes formas de sistematização
h)
Fichamentos, resumos, resenhas, monografias, artigos e relatórios.
- A pesquisa bibliográfica
a)
consulta
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b)
c)

registros
referências

Bibliografia:
BÁSICA:
BEAUD, Michel Arte da Tese. Rio de Janeiro: Bertrand Russell, 1997.
CARMO Neto, Dionísio Metodologia científica para principiantes. Salvador: Editora
Universitária, 1993.
CUNHA, José Auri. Interpretando textos. In. Filosofia. Iniciação à investigação filosófica. São
Paulo: Atual, 1992.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 33a ed. São Paulo: Cortez, 1997.
GARCIA, Othon Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 1988.
COMPLEMENTAR:
RUDIC, Franz Victor Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 1984
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez Autores
Associados, 1985.
SOLOMON, A Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do trabalho científico.
Belo Horizonte, 1993
THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez, 1988.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC B84 LINGUAGEM E EDUCAÇÃO
Modalidade

EDUCAÇÃO II T: 34P: 34 E: 00
Função
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Linguagem Verbal. A Lingüística como ciência da linguagem. Aspetos relativos ao sistema
lingüístico: fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. As relações entre linguagem e ensino da
língua oral e escrita. Constituição do sujeito da linguagem e educação.
Conteúdo Programático:

Aprendizagem da linguagem verbal e as contribuições para educação escolar

As funções da linguagem na aprendizagem e ensino

Sistema de conhecimento lingüístico/discursivo e a aprendizagem e ensino da linguagem
verbal – a oral e escrita- a gramática do uso e o uso da gramática.
Bibliografia:
BÁSICA
BRAIT, Beth. Bakhtin, dialogismo e produção do sentido. São Paulo: Ed. Da Unicamp, 1997.
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CANDAU, Vera. (Org.) Linguagens, espaços e tempo no ensinar e aprender. Rio de Janeiro:
DP&A, 2000.
CHALUB, Samira. Funções da linguagem. São Paulo: Ática, 2000 (série princípios)
ORLANDI, Eni. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. São Paulo: Pontes,
2005.
SOARES, Magda. Linguagem e Escola: uma perspectiva social. São Paulo :Ática, 1990.
COMPLEMENTAR:
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas linguísticas. São Paulo: Editora da Universidade de
Paulo,1996.
CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e discurso: modos de organização. São Paulo: Contexto,
2008.
FIORIN, José Luiz. (Org.). Introdução à Lingüística. São Paulo: Contexto, 2002.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC B80 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 34P:34 E:00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhuma
Ementa:

60

Universo da linguagem e dos métodos propriamente filosóficos, ressaltando a especificidade da
Filosofia frente aos demais saberes. Problemas gerais da disciplina em seus diversos períodos,
determinando as relações possíveis entre a filosofia e a educação . Apresentação e análise
dos filósofos da educação de maneira histórica e/ou sistemática. A filosofia da educação no
Brasil.
Conteúdo Programático:
1.
2.
3.
4.

A investigação filosófica.
A filosofia da educação e suas questões.
Filosofia da educação, a formação do educador e as práticas pedagógicas.
Pressupostos filosóficos em teorias da educação: antropológicos, éticos, políticos,
ontológicos e gnosiológicos (estudo das perspectivas de P. Freire e E. Morin).
Concepções pedagógicas e de infância na história do pensamento (Platão, Descartes,
Rousseau).
BÁSICA
ARANHA, M.L.A. Filosofia da educação. São Paulo: Moderna, 2006.
ARANHA, M.L.A.; MARTINS, M.H. P. Filosofando. São Paulo: Moderna, 2003.
,
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Àtica, 1995. (disponível na internet)
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. 35 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
GHIRALDELLI JR., P. Filosofia da Educação. São Paulo: Ática, 2006.
KOHAN, Walter O. Infância: entre educação e filosofia. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

41

LUCKESI, C. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1992.
MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de
Janeiro: Zahar, 2002.
MORIN, E. Os sete saberes necessários a educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília:
Unesco, 2002.
COMPLEMENTAR
ALARCÃO, I. Professores Reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2007.
CAMBI, F. História da Pedagogia. Trad. de Á. Lorencini. São Paulo: FEU, 1999.
GADOTTI, M. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 2005.
GHIRALDELLI JR., P.(org.) O que é filosofia da educação? Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
GHIRALDELLI JR., P. Filosofia da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
MANACORDA, M. História da Educação: da Antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez,
2006.
MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.
NAGEL, T. Uma breve introdução à filosofia. Trad. de Silvana Vieira. São Paulo: Martins Fontes,
2001.
PERRENOUD, P. e outros. A escola de A a Z: 26 maneiras de repensar a educação. Trad. de
Patricia C. R. Reuillard. Porto Alegre: Artmed, 2005.
PIMENTA, S.G.; GHEDIN, E. (orgs). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um
conceito. São Paulo: Cortez, 2006.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 284 DIDÁTICA
Modalidade

EDUCAÇÃO II T: 34 P:00 PP: 34 E:
00
Função
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Análise das relações entre Sociedade / Educação / Escola. Enfoque na Prática Pedagógica Escolar
enquanto prática social específica. Discussão sobre a importância dos fundamentos sócio-políticoepistemológicos da Didática na formação do(a) profissional professor(a) e na construção da identidade
docente. Relações dialéticas fundamentais do processo de trabalho docente: sujeito/objeto; teoria/prática;
conteúdo/forma; ensino/ aprendizagem; conhecimento/conhecer; sucesso/fracasso; professor/aluno.
Estudo da organização da dinâmica da Prática Pedagógica: o processo do planejamento. .

Conteúdo Programático:
Andamentos epistemológicos e socio-políticos da Didática e as princiopais relações no processo
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de trabalho docente.
A realidade escolar brasileira/baiana e análise dos limites e alcances na relação entre o ensinar
e o aprender.
A Didática e seu objeto de estudo
As funções da Didática nas tendências pedagógicas ao longo da história: as teorias liberais e
teorias críticas da educação.

Didática instrumental X Didática multireferencial: duas concepções em conflito.

Teorias de aprendizagem e a mediação do professor.

Perspectivas críticas da Didática:

Didática multireferencial;

Didática e interdisciplinaridade;
Socioconstrutivismo e Didática.
A sala de aula e as relações fundamentais do processo de trabalho docente: conteúdo/forma;
teoria/prática, professor/aluno; aluno/aluno; ensinar/aprender; sujeito/objeto de conhecimento;
acesso à escola/ permanência; sucesso/fracasso escolar.


Bibliografia:
BÁSICA
CANDAU, V. M.(org.) A didática em questão. 9 ed., Petrópolis: Vozes,1991. 114 p.
_________________.Rumo a uma nova didática. 5 ed., Petrópolis: Vozes,1988.179 p.
MENEGOLLA, M. I. e SANTANA, J. M. Porque planejar? Como planejar? Petrópolis: Vozes,
1992. 159 p.
VASCONCELOS, C. dos S. Construção do conhecimento em sala de aula.São Paulo:
Libertad, 1994. 108p. (Cadernos Pedagógicos do Libertad-2)
COMPLEMENTAR
APPLE, M. W. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas,1989. 201 p.
MARTINS, P. L. O . Didática teórica didática prática: para além do confronto. São Paulo:
Loyola, 1989. 181p.
ENGUITA, M. F. A face oculta da escola: educação e trabalho no capitalismo. Porto Alegre:
Artes Medicas, 1989. 272 p.
SILVA, M. da. Controvérsias em didática.Campinas,SP: Papirus, 1995. 99 p.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 283 CURRÍCULO
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 34 P:00 PP:34 E:00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Estudo dos conceitos e fundamentos de currículo. Planejamento, execução e avaliação
curricular. Programas: tipos e características. Análise de currículos e programas executados em
escolas de educação básica. Montagem de modelos curriculares.
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Conteúdo Programático:
1. Currículo: questões iniciais
A invenção do campo do currículo e seus desdobramentos;
O currículo como construção sócio-histórica;
As relações entre currículo, conhecimento e cultura;
Currículo como prática de significação
2. Teorias do currículo: O que uma teoria de currículo busca responder:
A questão do conhecimento e da “verdade”
A questão do sujeito e da subjetividade
A questão do poder
. A questão dos valores
3. As teorias tradicionais
4. As teorias críticas:
Os reconceptualistas americanos:
Os marxistas (Michael Apple, Henry Giroux e Dermeval Saviani)
Os fenomenologistas/hermeneutas ( Willian Pinar e Paulo Freire)
A Nova Sociologia da Educação Inglesa/ NSE( Basil Berstein)
5 As teorias pós-críticas
Bibliografia:
BÁSICA
LIBÂNEO, José Carlos Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. São Paulo:Cortez, 1983.
SAUL, Ana Maria Avaliação Emancipatória: Desafio à teoria e à prática da avaliaçào de avaliação e
reformulação de currículo. São Paulo:Cortez, 1988.
º
º
RANGEL, Mary Currículo de 1 e 2 graus no Brasil. Petrópolis:Vozes, 1988.
COMPLEMENTAR
ALBORNOZ, Suzana O que é trabalho. São Paulo:Brasiliense, 1986.
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS - MEC-INEP.
MESSICK, Rosemary Currículos: análise e debate. Rio de Janeiro:Zahar Editores, 1980

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 287 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS
CONTEMPORÂNEAS
Modalidade

EDUCAÇÃO II T: 34 P:34 E: 00
Função

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Natureza

Utilização das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Enfoque teórico e prático
sobre o uso do computador e da tecnologia digital na educação, bem como as implicações
pedagógicas e sociais desse uso. Elaboração de material audiovisual.
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Conteúdo Programático:
CONJUNTO TEÓRICO:
A sociedade contemporânea:
· A nova relação com o saber
· Inclusão digital e software livre
Ciberespaço:
· Cibercultura
· Hipertextualidade
· Interatividade
· Comunidades virtuais
As tecnologias e a educação
Materiais impressos e a educação
O rádio e a educação
A TV e o vídeo e a educação
A Internet e a educação
Programas governamentais brasileiros – Proinfo; TV Escola; TV digital; Rádio Escola;
Mídia Escola; RIVED
Bibliografia:
BONILLA, Maria Helena. Escola Aprendente: para além da Sociedade da Informação. Rio
de Janeiro: Quartet, 2005.
DIAS, Paulo. Comunidades de Aprendizagem na Web. INOVAÇÃO, Lisboa, v. 14, n. 3, 2001a.
p. 27-44.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.
PRETTO, Nelson De Luca. Escritos sobre Educação. Comunicação e Cultura.
Campinas, SP: Papirus, 2008.
PRETTO, Nelson; SILVEIRA, Sérgio Amadeu (orgs.). Além das redes de colaboração:
internet, diversidade cultural e tecnologias do poder. Salvador: EDUFBA, 2008.
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2000.
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Exclusão Digital: a miséria na era da informação. São
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.
COMPLEMENTAR
BONILLA, Maria Helena. Inclusão digital e formação de professores. Revista de
Educação, Lisboa. 2002.
BONILLA, Maria Helena Silveira. A internet vai à escola. Ijuí: Ed. Unijuí, 1997.
(Coleção trabalhos acadêmico-científicos. Dissertação de mestrado). Disponível
em www.faced.ufba.br/~bonilla/dissertacao/dissertacao.html - Capítulo II - O
caminho das novas tecnologias até a escola
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais.
Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares
nacionais. Brasília 2000.
BRASIL. Sociedade da Informação no Brasil. Livro Verde. Brasília: Ministério da
Ciência e Tecnologia, 2000..
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Nome e código do componente curricular

Departamento

LET E47 – LINGUA PORTUGUESA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Modalidade

Letras
Vernáculas
Função
Básico

Disciplina
Pré-requisito

Carga horária
T: 34 P: 34 E: 00

Natureza
Obrigatória

Módulo de alunos

Nenhum
60
Ementa:
Discussão de tópicos relacionados aos conteúdos da Língua Materna nas Séries
Iniciais do Ensino Fundamental.
Conteúdo Programático:
1. Linguagem, língua e fala
1.1 As concepções de língua e sua relação com o ensino de língua materna
1.2 O aspecto sócio-interacional linguagem
2. As noções de texto, discurso e gênero textual
2.1 Os aspectos envolvidos na constituição de um texto
3. Leitura
3.1 Tipos de conhecimento envolvidos na leitura
3.2 A leitura como produção de sentidos
3.3 O Ensino de leitura
3.4 literatura: o desenvolvimento do prazer da leitura
4. Escrita
4.1 O continuum oralidade e escrita
4.2 Avaliação dos fatos da escrita
4.3 O ensino da escrita
4.3 A correção dos textos escritos em séries iniciais / processos de reescrita e retextualização
Bibliografia:
BÁSICA
ANTUNES, Irandé. Aulas de português: encontro & interação. São Paulo: Parábola Editorial,
2003. p. 107-166
BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação lingüística. São
Paulo: Parábola, 2007.
BORTONI-RICARDO. S. M. Educação em língua materna: a sociolingüística na sala de aula.
São Paulo: Parábola, 2004.
CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização & Lingüística. 10.ed. São Paulo: Scipione, 1997.
COMPLEMENTAR
ANTUNES, Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no
caminho. São Paulo: Parábola, 2007.
AZEREDO, José Carlos. (org.) Língua portuguesa em debate: conhecimento e ensino.
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Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
GERALDI, João W. (org.) O texto na sala de aula. 6ª.imp. São Paulo: Ática, 2002.
KLEIMAN, Angela B. (org.) Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a
prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995.

Nome e código do componente curricular

Departamento

MAT C26 – MATEMÁTICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Modalidade

Matemática

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Função

Carga horária
T: 34 P:34 E:00

Natureza

Números naturais: cardinalidade, ordem, prioridades aritméticas;
Números inteiros: simetrização dos naturais (utilizando sistema posicional – noção métrica,
ordem, divisão euclidiana, propriedades aritméticas, divisibilidade
e congruência, números primos; Números racionais: fração aritmética, ordem,
razão, proporção e interpretação geométrica, regra da falsa posição. Conceitos
geométricos: simetria, perímetro, área e volume, semelhança e congruência, combinatória e
contagem: Conjuntos e operações com conjuntos; Princípio multiplicativo da combinatória,
Princípio da casa dos pombos.

Conteúdo Programático:
Números naturais: cardinalidade, ordem, prioridades aritméticas;
Números inteiros: simetrização dos naturais (utilizando sistema posicional – noção métrica,
ordem, divisão euclidiana, propriedades aritméticas, divisibilidade
e congruência, números primos;
Números racionais: fração aritmética, ordem,
razão, proporção e interpretação geométrica, regra da falsa posição.
Conceitos
geométricos: simetria, perímetro, área e volume, semelhança e congruência, combinatória e
contagem: Conjuntos e operações com conjuntos;
Princípio multiplicativo da combinatória, Princípio da casa dos pombos.

Bibliografia:
BÁSICA
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto (MEC) Parâmetros Curriculares Nacionais.
Matemática. Brasília MEC?SET, 1997
SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A Matemática na Educação Infantil: A teoria das inteligências
Múltiplas na Prática Escolas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
MIGUEL, Antônio e Miorim M. Ângela. Ensino de Matemática no 1º Grau. São Paulo, Atual,
1986.
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DUARTE, Newton. O Ensino da Matemática na Educação de Adultos. São Paulo:
Cortez/Autores Associados. 1986.
COMPLEMENTAR
DUHALDE, Maria Elena e Cuberes, Maria Teresa G. Encontros Iniciais com a Matemática.
Trad. Maria Cristina Fontana. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
KAMII, C. A criança e o Número. Campinas: Papirus, 1984.
PARRA, Cecília e Saiz, Irma. Didática da Matemática. Reflexões Psicopedagógicas. Porto
Alegre: ARTMED. 1996

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

FCH 187 – História da Civilização Brasileira
Modalidade

História
Função

T: 51 P: 00 E: 00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Compreensão dos elementos culturais, sociais, políticos e econômicos que participaram da formação da
civilização brasileira.

Conteúdo Programático:
1.
A expansão da Europa Ocidental e a incorporação das terras do Brasil
1.1.
Caracterização do sistema colonial brasileiro
1.1.1. Aspectos políticos
1.1.2. Aspectos econômicos
1.1.3. Aspectos sociais
1.2.
A crise do sistema colonial
1.2.1. Os movimentos anticoloniais
1.2.2. A conjuntura internacional
1.2.3. O Brasil nos primeiros anos do século XIX
2. O Brasil no século XIX
2.1.
O processo de independência do Brasil e a formação do Estado brasileiro
2.1.1. Da Revolução Constitucionalista aos problemas de reconhecimento da independência
2.1.2. A Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824
2.1.3. A abdicação
2.2.
Organização política do Império
2.2.1. Caracterização política do período regencial
2.2.2. O Parlamentarismo brasileiro e a atuação dos “partidos políticos
2.3.
Estrutura econômica e social do Império
2.3.1. Caracterização
2.3.2. A questão da mão-de-obra
2.4.
A crise do Império e a proclamação da República
2.4.1. As questões militar e religiosa
2.4.2. A Guerra do Paraguai
2.4.3. A abolição do trabalho escravo
2.4.4. A proclamação da República

48

3. O período republicano
3.1.
Caracterização política da República Velha
3.1.1. A Constituição de 1891
3.1.2. Coronelismo e oligarquias
3.1.3. Política dos Governadores
3.2.
Estrutura econômica e social da República Velha
3.2.1. Política econômica e financeira
3.2.2. O café: as crises e política de valorização
3.2.3. O processo de industrialização
3.2.4. Estrutura social da República Velha
3.2.5. Os conflitos sociais: Canudos
3.3 A crise da República Velha e a República após 1930
3.3.1. A Revolução de 1930
Bibliografia
BÁSICA:
ALBUQUERQUE, Manuel Maurício de. Pequena história da formação social brasileira. Rio de
Janeiro: Graal, s/d.
HOLANDA, Sergio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: DIFEL,
1964.
___________________________. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro. José Olímpio Editora.
PRADO, Jr. Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. SP. Ed. Brasiliense.
______________. Evolução Política do Brasil. S.P. Ed. Brasiliense.
COMPLEMENTAR
CANO, Wilson. Raízes da concentração industrial em São Paulo. São Paulo: DIFEL, s/d.
FAORO, Raimundo. Os donos do poder. São Paulço: Globo, 1958.
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, s/d.
FAUSTO, Boris. A Revolução de 30. São paulo: Brasiliense, s/d.
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, s/d.
LAPA, J. R. Amaral. O Antigo Sistema Colonial. S. P. Brasiliense.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

GEO B07 – GEOGRAFIA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Modalidade

Geografia

T: 34 P: 34 E: 00

Função

Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum.
60
Ementa:
Objeto e método da geograf ia como ciência e sua relevância para a f ormação
do educando na educação básica. O conhecimento geográf ico, suas
caracter ísticas e im portância social. A organização do espaço geográf ico em
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suas múltiplas relações, dif erentes f orma s de compreensão da nat ureza do meio
ambiente e das dif erentes paisagens com ênf ase nos conteúdos ensinados nas
séries iniciais do ensino f undamental.
Conteúdo Programático:
- A importância do estudo da geograf ia para a sociedade e a sua relação com
outras disciplinas.
Noções de sociedade,cultur a, trabalho,nação e natureza.
- O espaço geográf ico como uma associação entre o sistema de objetos e
sistema de ações e a interação sociedade e natureza.
- A paisagem e suas transf ormações dinâmicas. Passado e pr ese nte como
elementos de conf iguração da paisagem. Os elementos natur ais e as int erações
sociais como constit uintes da paisagem.
- A paisagem e o lug ar: a dimensão do cotidiano. A cartograf ia como linguagem
para a interpretação da paisagem e do lugar.
- O território como apropriação e/ou pertencimento de uma espacialidade. A
gestão do territór io como um elemento transf ormador da paisagem e do lugar.
- O urbano e o rural: conceitos, técnicas, f luxos, distâncias e velocidades. A
sociedade urbana e sua inf luên cia sobre o rural. As permanências do rural na
cidade. O f enômeno metropolitano.
Bibliografia
BÁSICA
CASTELAR, Sonia( Org.). Educação geográfica. São Paulo: Contexto,2005
CARLOS,Ana Fani Alessandri ( Org.) A geografia na sala de aula. São Paulo: Contexto,2008.
CASTOGIOVANNI, Antonio Carlos(Org.) Geografia em sala de aula-práticas e reflexões. Porto
Alegre: UFRS, 2003.
COMPLEMENTAR
CORRÊA,Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
LESANN,Janine. Geografia no Ensino Fundamental I. Belo Horizonte: Argvmentvm,2009.
LEÃO, Vicente de Paula e Leão, Maria Inêz de Carvalho ( Org). Ensino da Geografia e Mídia:
Linguagens e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Argvmentvm,2008.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São paulo: Edusp,2008.

Nome e código do componente curricular

Departamento

ICS A82 – CIÊNCIAS NATURAIS NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Modalidade

BIO-FUNÇÃO

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum.
Ementa:

60

Função

Carga horária
T: 34 P: 34 E: 00

Natureza
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A natureza enquanto objeto do conhecimento científico; a observação e a experimentação como métodos
fundamentais no estudo da natureza; a Terra, o Sistema Solar e o Universo; os seres vivos e sua relação
entre si e com o meio ambiente; o corpo humano: estrutura, funções e saúde; matéria e energia: fontes e
transformações; a ação do homem sobre a natureza; os recursos tecnológicos e o meio natural.

Conteúdo Programático:
Caracterização da área de Ci ências Nat urais
Breve histór ico do ensino de Ciências Naturais: f ases e tendências dom inantes;
Importância do ensino de Ciências Nat urais no ensino f undam ental;
Matéria e energia
1.Classif icação dos sistemas;
2. Formas de Energia;
3. Ciclos biogeoquím icos;
4. Assim ilação e f luxo de energia nos sist emas ecológicos.
Seres vi vos
*0
A célula;
*1
Microscopia;
*2
Formas de repr odução;
*3
Classif icação e f ilogenia dos seres vivos;
*4
Bases moleculares dos seres vivos;
*5
Interações entre ser es vivos nas comunidades biológicas;
*6
Introdução a genética.
Estudo dos biocompostos e aplicações nas Ci ências Nat urais para o
Ensino Fundamental .
1.Principais biocom postos de interesse biológico:
Água,eletrólitos e sistemas tampões,
Carboidr atos;
Lipídios;
Aminoácidos, proteínas e enzimas;
Vitam inas e coenzim as;
ácidos nu cléicos;
Hormônios.
Meio ambiente
1.Clima;
2.Recur sos nat urais;
3. Poluição;
4. Mudanças climát icas e conseqüências para a nat ureza;
5.Grandes biomas e ecossistemas.
Saúde humana
1.Higiene e saúde;
2.Saúde e meio ambiente;
3.Natureza do pr ocesso saúde doença.
BIBLIOGR AFI A
BÁSICA
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências
Naturais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 136p.( Ensino de primeira à quarta série).
CAMPOS, M.C.C.; NIGRO, R.G. Didática de ciências: o ensino-aprendizagem como
investigação. Porto Alegre: FTD, 1999. 192p.
CHASSOT, A. A Ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1994.
CARVALHO, L. M. A natureza da ciência e o ensino das ciências naturais: tendências e
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perspectivas na formação de professores. Pro-posições, v. 12, n. 1, p. 139-150. 2001.
GIRARDI, G. Alfabetização científica: a nova bandeira no combate à exclusão social. Galileu,
n. 143, p. 68-76. 2003.
COMPLEMENTAR
ASTOLFI,J.,DEVELAY,M. A didática das ciências. 4 ed. Campinas: Papirus,1995.132p.
BIZZO, N. Graves erros de conceito em livros didáticos de ciência. Ciência Hoje.v.21,n.121,2635.1996
CARVALHO, A. M. P., GIL-PÉRES, D. Formação de professores de ciências: tendências e
inovações. São Paulo: Cortez, 1993
VASCONCELOS, C. Planejamento – projeto de ensino-aprendizagem e projeto políticopedagógico. 4 ed. São Paulo: Libertad, 1995. Cadernos Pedagógicos.
WEISSMANN, H. Didática das ciências naturais: contribuições e reflexões. Porto Alegre:
ArtMed, 1998. 244p.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária
T: 00 P:00 E:102

EDC B93 - ESTÁGIO 1

Modalidade

EDUCAÇÃO
II
Função

DISCIPLINA
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 DIDÁTICA
Ementa:

60

Natureza

A escola fundamental, seu ritual cultural, social, político e pedagógico e a sala de aula, seu ritual de
produção e circulação de saberes, como espaços de pesquisa sobre a gestão escolar e a prática docente.

Conteúdo Programático:
• O que é a disciplina estágio1 ?
• A investigação e suas relações com as práticas escolares
• Práticas educativas em escolas públicas
• Currículo e saber escolar
Bibliografia:
BÁSICA
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Pesquisa Participante. São Paulo: Brasiliense, 1982.
CASTRO, Amélia & CARVALHO, Anna. Ensinar a ensinar. Didática para a escola
fundamental e média. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
CARVALHO, Anna Maria. Prática de Ensino: os Estágios na formação do professor. São
Paulo, Pioneira, 1985.
CARVALHO, Anna Maria. A formação do professor e a prática de ensino. São Paulo, Pioneira,
1988.
COMPLEMENTAR
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DEWEY, John. Experiência e educação. Petrópolis: Vozes, 2010.
FERREIRA, Francisco. Planejamento sim e não. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983.
GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo. Petrópolis, Vozes, 1994.
GOODSON, Ivor. Currículo: teoria e história. Petrópolis: Vozes, 1995.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover. As setas do caminho. Porto Alegre:
Mediação, 2001.
NÓVOA, Antônio (org.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.
PERRENOUD, Phillipe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed,
2000.
PERRENOUD, Phillipe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
PERRENOUD, Phillipe. Prática pedagógica, profissão docente e formação: perspectivas
sociológicas. Lisboa, Dom Quixote, 1994

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 302 METODOLOGIA DA LÍNGUA
PORTUGUESA
Modalidade

EDUCAÇÃO II T: 34 P:00 PP:34 E: 00
Função

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 DIDÁTICA

60

Natureza

Ementa:
Estudo teórico-metodológico relativo à Língua portuguesa, objeto do processo ensinoaprendizagem da Educação Básica, considerando-se os sujeitos nele referidos e as questões
sócio-históricas e lingüísticas.
Conteúdo Programático:
1.
2.





A política de ensino da língua portuguesa, segundo a L.D.B.
O ensino da língua:
Concepções;
Políticas lingüísticas;
Formação do(a) professor(a);
Perfil do estudante.

3.

O texto – eixo das práticas de ensino de leitura, produção de textos e de gramáticas.

Bibliografia:
BÁSICA
BATISTA, Antônio Augusto G. Aula de português: discurso e saberes escolares. São Paulo:
Martins Fontes, 1977.
BORTONI-RICARDO, Stella M. Educação em língua materna: a sociolingüística na sala de
aula. São Paulo: Parábola, 2004
BRASIL, Ministério da Educação e Desporto. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais 3º e 4º ciclos. Brasil, 1998.
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CHIAPPINI, L. (coord. geral); GERALDI, J. W. (coord.). Aprender e ensinar com textos dos
alunos. São Paulo: Cortez, 1997.
COMPLEMENTAR
CONDEMARÍN, Mabel et alii. Oficina de linguagem: módulos para desenvolver a linguagem
oral e escrita. SÃO Paulo: Moderna, 1997.
DEL RIO, Maria José. Psicopedagogia da língua oral: um enfoque comunicativo. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1996.
GNERRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Martins Fontes, 1987
ILARI, Rodolfo. A lingüística e o ensino da língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes,
1986.
KATO, Mary. O aprendizado da leitura. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 303 METODOLOGIA DE MATEMÁTICA
Modalidade

II
Função

T: 34 P:00 PP:34 E: 00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 DIDÁTICA
Ementa:

60

Concepção de matemática, caracterização da área, o papel da matemática na educação infantil,
no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, objetivos gerais para o ensino
fundamental, os conteúdos de 1ª a 4ª série, planejamento de ensino numa perspectiva crítica,
elaboração, aplicação e avaliação de atividades de ensino.
Conteúdo Programático:
O ensino da matemática: considerações iniciais
1. Principais problemas - concepções de matemática
2. Caracterização da área
3. O papel da matemática na educação infantil no ensino fundamental e na educação de
jovens e adultos
Os Conteúdos de 1° ao 5º ano
O conceito de número
Sistema de numeração decimal
As operações fundamentais - campos conceituais
Os números racionais - operações, aplicações espaço e forma
Grandeza e medidas
Tratamento da informação
Porcentagem - aplicações
Planejamento de ensino de matemática
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Planejamento e Plano
Organização de conteúdos e do trabalho em sala de aula
Organização de um Projeto
Elaboração, Aplicação e Avaliação de Atividades
Bibliografia:
BÁSICA
CENTURIÓN, Marília. Números e Operações. São Paulo: Sciopione, 1994
DANTE, L.R. Didática da Resolução de Problemas, São Paulo: Ática, 1989.
PARRA, Cecília e Saiz, Irma. Didática da Matemática. Reflexões Psicopedagógicas. Porto
Alegre: ARTMED. 1996
COMPLEMENTAR
D’AMBROSIO, Ubiratan, Da Realidade á Ação. Reflexões Sobre Educação Matemática.
SUMMUS Editora, São Paulo. 1998.
PIAGET, J. e Inhelder, B. Gênese das Estruturas Lógicas Elementares. São Paulo:
Zahar/MEC, 1975.
TOLEDO, Marília e Toleso Mauro. Didática de Matemática. São Paulo. FTD, 1997.
.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 314 METODOLOGIA DO ENSINO DAS
CIÊNCIAS NATURAIS
Modalidade

EDUCAÇÃO II T: 34 P: 00 PP:34 E:00
Função

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Natureza

EDC 284 DIDÁTICA
60
Ementa:
Estudo de tópicos dos programas de Ciências no Ensino Fundamental, através da análise crítica
desses conteúdos em seminários e/ou exposições, basEaDos não somente em textos mais
avançados bem como em livros didáticos adotados nesta etapa da educação básica.
Conteúdo Programático:









Introdução ao estudo sobre a natureza da ciência;
Relações entre conhecimento cotidiano e conhecimento científico;
Breve histórico do Ensino de ciências no Brasil;
Os conceitos estruturantes em Ciências Naturais;
Necessidades Formativas dos professores de ciências;
Formação de conceitos científicos;
A experimentação em sala de aula;
Alfabetização científica e letramento algumas conexões possíveis;
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RCN e o ensino de ciências na Educação Infantil;
PCN de Ciências Naturais (1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental);
Seqüência didática e seu planejamento.

Bibliografia:
BÁSICA
AIKENHEAD, G. Educação Científica para todos. Portugal:Edições, 2010.
ALMEIDA, Maria José Pereira Monteiro de. Prescrições e recomendações ao professor na
solução de problemas do ensino na educação em ciências. Ciência & Ensino, Campinas, v. 1,
n. 1, p. 47-51, dez. 2006.
BIZZO, Nélio. Ciências: fácil ou difícil? São Paulo: Ática, 2002.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais: ensino fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.
CACHAPUZ, A. et al (Org.) A necessária renovação do ensino das ciências. São Paulo:
Cortez, 2005.
CAMPOS, M. C. C.; NIGRO, R. G. Didática de Ciências: o ensino-aprendizagem como
investigação. São Paulo: FTD, 1999.
COMPLEMENTAR
CARVALHO, A. M. P.; GIL-PEREZ. D. Formação de Professores de Ciências. São Paulo:
Cortez,
CARVALHO, A. M. P. ET al. Ciências no ensino fundamental: o conhecimento físico. São
Paulo: Scipione. 1ª ed. 4ª impressão, 2009.
CHASSOT, Attico. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. Ijuí:
Editora Unijuí, 2006.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDCB 86 – METODOLOGIA DO ENSINO
DE HISTÓRIA
Modalidade

Função

Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Módulo de alunos

Obrigatória

EDC 284 - Didática

60

EDUCAÇÃO II

T: 34 P: 00 PP:34 E: 00

Ementa:
Desenvolvimento e análise da prática docente com aplicação dos conhecimentos específicos da
História, à luz dos princípios pedagógicos, em atividades de observação, co-participação e
direção de classe, considerando o papel social da História no ensino fundamental.
Conteúdo Programático:
A relação objetivo-conteúdo-método;
Planejamento como ato político-social; o docente como sujeito de transformação;
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Desafios contemporâneos de história, tendências pedagógicas.
A estruturação do trabalho docente;
Práticas educativas;
Execução de aulas nas escolas e o processo ensino-aprendizagem no contexto da sala de aula.
Avaliação do processo na escola- campo;
Avaliação do processo do plano de trabalho.
Bibliografia Obrigatória:
BÁSICA
BITTENCOURT, Circe (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997.
BLOCH, M. Introdução à História. Lisboa: Edições Europa-América. 1978.
CABRINI, Conceição et al. O ensino de história revisão urgente. São Paulo: Brasiliense, 1996.
FRANCO, Maria. O livro didático da história do Brasil: a versão fabricada. São Paulo: Global,
1982.
NEVES, Maria. Ensinando e aprendendo história. São Paulo: EPU, 1985.
NIKITIUK, Sônia (Org.). Repensando o ensino de história. São Paulo: Cortez, 1996.
COMPLEMENTAR
FARIA, A. Lúcia. A Ideologia do livro didático. São Paulo: Cortez, 1991.
FÉLIX, L. O. História e memória. A problemática da pesquisa. Passo Fundo: EDIUPF, 1998.
FONSECA, Selva. Caminhos da história ensinada. Campinas: Papirus, 1995.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais para os anos iniciais do
Ensino Fundamental. Brasília: SEF/MEC, 1997.
___________. Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília:
SEF/MEC, 1998.
MONTENEGRO, A. Torres. História oral e memória. São Paulo: Contexto, 1992.
NEMI, Ana Lúcia; MARTINS, João Carlos. Didática de história. O tempo vivido. Uma outra
história? São Paul: FTD, 1996.
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Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC B87 – METODOLOGIA DO ENSINO DE
GEOGRAFIA
Modalidade

EDUCAÇÃO
II
Função

T: 34 P:00 PP:34 E: 00

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 - Didática

60

Natureza

Ementa:
Desenvolvimento e análise da prática docente com aplicação dos conhecimentos específicos da
Geografia, à luz dos princípios pedagógicos, em atividades de observação, co-participação e
direção de classe, considerando o papel social da Geografia no ensino fundamental.
Conteúdo Programático:
Objeto e método da Geografia;
O espaço geográfico e suas características;
A organização do espaço geográfico, o funcionamento da natureza e suas relações.
As diferentes formas de compreensão da natureza, do meio ambiente e das diferentes
paisagens, com ênfase nos conteúdos ensinados nas séries iniciais do ensino fundamental.
Bibliografia Obrigatória:
BÁSICA
CARLOS, Ana Fani Alessandri. Ensaios de geografia contemporânea Milton Santos: obra
revisitada. São Paulo: Hucitec, 1996. 332 p ISBN 8527103699 (broch.)
NEGRÃO, Oscar Braz Mendonza; FREITAS, Luiz Carlos de. Especialização em ensino de
geociências análise de uma prática: Oscar Braz Mendonza Negrão. 1996. 232 f. Tese
(Doutorado em educação) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação,
1996
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.
18. ed. Rio de Janeiro, RJ: Record, 2009.
COMPLEMENTAR
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais para os anos iniciais do
Ensino Fundamental. Brasília: SEF/MEC, 1997.
___________. Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília:
SEF/MEC, 1998.
_________. Parâmetros Curriculares Nacionais- Geografia no Ensino Fundamental. Disponível
em >http://portal.mec.gov.br/se/arquivos/pdf/livro052.pdf<Acessado em 10 de fevereiro de
2010.
Straforini, Rafael. Ensinar geografia. São Paulo: Annablume,2004.
ZARTH, Paulo; CALLAI, Helena. O estudo do município e o ensino de história e geografia. Ijuí:
Ed. Unijuí, 1988.
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Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 304 ARTE E EDUCAÇÃO
Modalidade

EDUCAÇÃO II T: 34P: 34E: 00
Função
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Elementos para compreensão dos fundamentos teóricos do lúdico, seu papel no
desenvolvimento do ser humano e as implicações para prática educativa.
Conteúdo Programático:
-

Atividades práticas com jogos teatrais e improvisações.
Reflexão teórica de textos indicados.
Apresentação das principais ideias dos textos (por grupos de 2 ou 3 discentes)
Resumo crítico dos textos propostos.
Seminário sobre a História da Arte.
Leitura e releitura de obras de arte.
Apreciação de filmes com enfoque na temática de artes
Apreciação de espetáculo Teatral (leitura da obra)
Apreciação de exposição de Artes Plástica (leitura da obra)

Bibliografia:
BÁSICA
BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação: conflitos e acertos. São Paulo: Max Limonade, 1985.
______. Arte-Educação no Brasil.São Paulo: perspectiva, 2002.
BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. SP: Summus, 1984.
BIASOLI, Carmem Lúcia A. A formação do professor de arte: do ensino à encenação.
Campinas: Papirus, 1999.
BRASIL, Secretaria de Educação fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. Brasília:
MEC/SEF, 1997.
CROSS, Jack. O ensino de arte nas escolas. S.Paulo: Cultrix: Edusp, 1983.
FERREIRA, Sueli (Org.). Ensino das artes: construindo caminhos. Campinas: Papirus,
2001.
FERRAZ, Maria Heloísa & FUSARI, Maria F. de Rezende. Metodologia do ensino da arte.
São Paulo: Cortez, 1993.
FUSARI, Maria F. de Rezende & FERRAZ, Maria Heloísa Corrêa de Toledo. Arte na
educação escolar. São Paulo: Cortez, 1992.
COMPLEMENTAR
DUARTE Jr. , Por que arte-educação? . Campinas: Papirus, 1986.
_______. Fundamentos estéticos da Educação . Campinas: Papirus, 1988.
, Viktor & BRITTAIN, W. L. Desenvolvimento da capacidade criadora. São Paulo: Mestre
Jou, 1970.
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ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam: leitura da arte na escola. Porto Alegre:
mediação, 2003.

SILVA, Diva Luiz da. Arte e cidadania: o processo político lúdico-pedagógico com os
bonecos de luva na escola. Salvador: Coresviva, 2007

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária
T: P: E: 102

EDCB94 – ESTAGIO 2
Modalidade

EDUCAÇÃO
II
Função

Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 - Didática

60

Natureza

Ementa:
O aprender e o ensinar: concepções e ações comuns e específicas das áreas dos componentes
curriculares do ensino fundamental.

Conteúdo Programático:
- Atuação pedagógica em espaços formais de aprendizagem
Bibliografia:
ALMEIDA, Jane Soares. Estágio Supervisionado em prática de ensino: relevância para a
formação ou mera atividade curricular? Revista ANDE, v.13, n. 20, p.39-42, 1994.
CANÁRIO, Rui. A prática profissional na formação de professores. In: CAMPOS, Bártolo
Paiva. Formação profissional de professores no ensino superior. Porto: Porto Editora, 2001.
PICONEZ, Stela (org.). Prática de Ensino e o estágio supervisionado. Campinas, Papirus,
1994.
SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: In: NÓVOA, A. Os
professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.
COMPLEMENTAR
CAMPOS, Bártolo Paiva. Formação profissional de professores no ensino superior. Porto:
Porto Editora, 2001
PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 4.
ed. São Paulo: Cortez, 2001.
NÓVOA, A. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
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Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC B89 EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
Modalidade

EDUCAÇÃO I

T: 34 P: 34E:00

Função

Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Estudo crítico de questões conceituais (filosóficas-éticas-políticas) relativas às necessidades
especiais no contexto da educação inclusiva, refletindo sobre as relações entre necessidades
educacionais especiais e contexto socal, caracterizando os seus diferentes tipos e analisando
alternativas pedagógicas para o atendimento educacional.
Conteúdo Programático:
1 – Fundamentos éticos –politícos-educacionais da Educação de pessoas com necessidades
educacionais especiais
1.1- Evolução histórica e paradigmas da escolarização de crianças com necessidades especiais
1.2- Política mundial e nacional da Educação Especial: a legislação brasileira
1.3 – Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva
2- A realidade educacional brasileira e a inclusão escolar do aluno
2.1- Preconceitos e diferenças na escola
2.2- Práticas institucionais e inclusão social da pessoa com deficiência.
2.3- O currículo para uma escola inclusiva e a Tecnologia Assistiva
3- As diferentes necessidades especiais: desenvolvimento e aprendizagem
3.1- Deficiências (mental, auditiva, física, visual, múltipla, surdocegueira)
3.2- Transtornos Globais do Desenvolvimento (TDH- transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade, autismo e psicose infanto-juvenil)
3.3- Altas habilidades (superdotados)
Bibliografia:
BÁSICA
BAPTISTA, Cláudio Roberto (org.) Inclusão e Escolarização: múltiplas perspectivas. Posto
Alegre: Mediação, 2006.
BAPTISTA, Cláudio Roberto; CAIADO, Kátia Regina Moreno; JESUS, Denise Meyrelles de.
(Org.). Educação Especial: Diálogo E Pluralidade. Porto Alegre: MEDIAÇÃO, 2008.
BEYER, Hugo Otto. Inclusão e Avaliação na Escola: de Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais. Porto Alegre: Mediação, 2005.
BUENO, José Geraldo; MENDES, Geovana Mendonça Lunardi e SANTOS, Roseli Albino dos.
Deficiência e escolarização: novas perspectivas de análise. Araraquara,SP: Junqueira
&Marin; Brasília, DF: CAPES, 2008.
GLAT, Rosana (org.). Educação Inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: 7
Letras, 2007.
GONZÁLEZ, José Antonio Torres. Educação e Diversidade: bases didáticas e organizativas.
Porto alegre: Artmed, 2002
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GONZÁLEZ, Eugenio e colabs. Necessidades educacionais específicas: intervenção
educacional. Porto Alegre: Artmed, 2007.
COMPLEMENTAR
AMARAL, Lígia Assumpção. Sobre Crocodilos e Avestruzes: falando de diferenças e
Preconceitos na escola: In: AQUINO, Júlio Groppa. Alternativas Teóricas e Práticas. São
Paulo: Summus, 1998.
________. Histórias da Exclusão – e de Inclusão? – Na escola Pública. In: Educação
Especial em Debate. São Paulo: Casa do Psicólogo. Conselho Regional de Psicologia 1997.
CARNEIRO. Moaci Alves. O acesso de alunos com deficiência às escolas e classes
comuns: possibilidades e limitações. Petrópolis, RJ:Vozes, 2008.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 291 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 34 P:34 E:00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Estudo da educação de jovens e adultos nas suas dimensões sociais, econômicas e políticas,
vinculando suas concepções e práticas educativas ao contexto da América Latina, em geral, e
brasileiro, em particular.
Conteúdo Programático:






Evolução da concepção de educação de adultos
Educação de adultos na América Latina
Educação de adultos no Brasil
Influência do modelo político de Paulo Freire
Propostas de educação de adultos

Bibliografia:
BÁSICA
FREIRE, Paulo & SHOR, I. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro:Paz e
Terra, 1986.
GENTILI e SILVA (orgs.) Neoliberalismo, qualidade total e educação. Petrópolis:Vozes,
1994.
GADOTTI, Moacir & TORRES, C.A Educação Popular:utopia latino-americana. São
Paulo:Cortez, 1994.
COMPLEMENTAR
MALGLAIVE, G. Ensinar Adultos. Porto:Porto Editora, 1995.
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MUCHIELLI, Roger A Formação de Adultos. São Paulo:Martins Fontes, 1980.
PINTO, Álvaro V. Sete lições sobre educação de adultos. São Paulo:Cortez, 1982.
WERTHEIN, Jorge Educação de Adultos na América Latina. Campinas:Papirus, 1985.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 290 EDUCAÇÃO INFANTIL
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 34P: 34 E: 00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 DIDÁTICA
Ementa:

60

Estuda os referenciais e as bases legais da educação infantil no brasil, assim como,
pressupostos e princípios que nortearam e norteiam as políticas para educação da criança de 0
a 6 anos. Analisa os conceitos mediadores das práticas pedagógicas historicamente
constituídas na educação infantil brasileira e os dispositivos didático-pedagógicos que operam
nestas práticas pedagógicas, suas bases epistemológicas e teóricas.
Conteúdo Programático:

A educação Infantil e sua abordagem histórica

A educação Infantil no Mundo, no Brasil e na Bahia.

As políticas de educação infantil e seus referenciais e princípios.

Conceitos mediadores fundamentais das políticas de educação infantil

A concepção de Infância como fundamento da educação infantil

Dispositivos didático-pedagógicos do currículo da educação infantil

Teorias e tendências psico-pedagógicas e sócio-pedagógicas em educação infantil

Bases filosóficas, históricas, sociológicas e psicológicas para uma proposições curricular

pertinente em educação infantil.

Práticas pedagógicas alternativas em educação infantil: pertinência e relevância.

A educação infantil no contexto da educação do homem: reflexões filosóficas e
epistemológicas
Bibliografia:
BÁSICA
.KRAMER, S. A Política do Pré-Escolar no Brasil. R.J., Achiamé, 1984.
MACHADO, M. Pré-Escola é não é escola. S.P., Paz e Terra, 1991.
GARCIA, R. ( Org.) Revisitando a Pré-Escola. S.P. Cortez, 1993.
FELTRAN, R. Orientação Educacional na Pré-Escola. S.P. Papirus, 1990.
COMPLEMENTAR
KRAMER, S. Com a Pré-Escola nas Mãos. S.P., Ática, 1989
MACEDO, R. O Sentido da Pré-Escola Pública. Salvador, UNEB/EUA, 1991.
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ROSEMBERG, F. Creche. S.P., Cortez, 1989.
__________, Literatura Infantil e Ideologia. S.P., Global, 1984.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC B85 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Modalidade

EDUCAÇÃO II T: 34 P: 34 E: 00
Função
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum.
Ementa:

60

A concepção de alfabetização e de letramento. As características da linguagem escrita e seu
processo de aquisição. O ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa sob a luz da
sociolinguística. Questões implícitas de preconceito e da ideologia. O papel do professor frente
a tais questões, sua práxis enquanto ato político-pedagógico e os desafios da
contemporaneidade.
Conteúdo Programático:

Linguagem verbal, aquisição de língua materna e aprendizagem da escrita – bases
teóricas.

Especificidade da alfabetização: apropriação do sistema alfabético da escrita.

Compreensão do funcionamento do sistema de escrita alfabético.

Consciência fonológica e as diferentes perspectivas a respeito da relação entre esta e a
apropriação da leitura e da escrita.

Psicogênese: as hipóteses de escrita dos alfabetizandos.

Implicações do conhecimento da psicogênese para a didática da alfabetização.

Planejamento da atividade docente da alfabetização.
o
O sentido da expressão “alfabetizar com textos”.
o
Textos privilegiados para alfabetizar.
o
Tradição oral e alfabetização.
o
Heterogeneidade na sala de aula e procedimentos de alfabetização.
o
Bibliografia:
BÁSICA
ADAMS, Marilyn Jager, FOORMAN, b. LUNCBERG, i, BÉELER, T. Consciência Fonológica em
crianças pequenas. Porto Alegre: Artmed, 2006, 215p.
BELINTANE, Claudemir. Oralidade, alfabetização e leitura: enfrentando diferenças e
complexidades na escola. In: Educação e Pesquisa, v. 36, n. 3. Set/dez 2010. São Paulo,
FE/USP.
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Educação em língua materna – a sociolingüística na sala
de aula. São Paulo: Parábola editorial, 2004.
_____ ; MACHADO, Veruska Ribeiro; CASTANHEIRA, Salete Flôres. Formação do professor
como agente letrador. São Paulo: Contexto, 2010.
FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed,
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2000.
LEMLE, Miriam. Guia teórico do alfabetizador. São Paulo: Ática, 2000, 103p.
MORAIS, Artur Gomes, ALBUQUERQUE, Eliana B. Correia de, LEAL, Telma Ferraz (orgs.).
Alfabetização: apropriação do sistema de escrita alfabética. Belo Horizonte: Autêntica, 2005,
168p.
SANTOS, Raquel. A aquisição da Linguagem. In: FIORIN, José Luiz (org.) Introdução à
linguística. 6 ed. São Paulo: Contexto, 2010.
SANTOS, Carmi Ferraz e MENDONÇA, Márcia (orgs.). Alfabetização e letramento: conceitos e
relações. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, 152p.
SIMÕES, Darcília. Considerações sobre a fala e a escrita – fonologia em nova chave. São
Paulo: Parábola, 2006.
COMPLEMENTAR
ALMEIDA, E. C., DUARTE, P. M. Consciência fonológica: atividades práticas. Rio de Janeiro:
Revinter, 2003, 102p.
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 48. Ed. São Paulo: Edições
Loyola, 2007, 186p.
______ (Org.) Linguística da Norma. São Paulo: Loyola, 2004.
______; STUBBS, Michel; GAGNÉ, Gilles. Língua Materna – letramento, variação e ensino.
São Paulo: Parábola Editorial, 2002.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: língua
portuguesa / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília, DF: MEC / SEF, 1998.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

LET E48 LIBRAS I - Lingua Brasileira de Sinais

T: 34 P: 34 E: 00

Modalidade

Letras
Vernáculas
Função

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Nenhum
Ementa:

60

Natureza

Estudo das caracter ísticas biológ icos, sociocult urais e lingüísticas do surdo,
através do exame de seu desenvolviment o lingüíst ico e sua inserção na
sociedade e dos aspectos educacionais envolvidos em sua f ormação. Prát ica
das estruturas básicas da LIBRAS.

Conteúdo Programático:
1.
2.
3.
4.
5.

.Audição e surdez
Desenvolvimento lingüíst ico do surdo
Histór ico sobre a educação de surdos
Bilingüismo e surdez
Legislação e políticas públicas na área
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6. Aspectos lingüísticos das línguas de sinais
7. Treino prático da LIBRAS em nível Básico: Percepção visual com figuras geométricas;
Nomes próprios e Localização de nomes; Números cardinais e soletração; Saudações; Idade;
Pronomes e interrogativos; Advérbio de tempo e condições climáticas; Calendário; Estações do
ano; Pontos cardeais; Alimentação; Meios de comunicação; Meios de transportes; Medidas de
massa, peso/quilo, comprimento, metro, volume e quilômetros; Família; Profissões; Esportes;
Verbos; Pronomes demonstrativos; Pronomes possessivos; Pronomes pessoais.
Bibliografia:
BÁSICA
BRASIL. Lei federal nº. 10.436, de 24 de abril de 2002.
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura/ Secretaria de Educação Especial. Saberes e
práticas da inclusão: Desenvolvendo Competências para o Atendimento às Necessidades
Educacionais
Especiais de Alunos Surdos. Brasília, 2006.
BRASIL. Secretaria de Educação Especial. Deficiência auditiva. Organizado por Giuseppe
Rinaldi et al. Brasília: SEESP, 1997. V. I – (Série Atualidades Pedagógicas; n. 4) 337 p.
BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais.
Brasília, 2005. 1 CD-ROM.
FELIPE, Tanya Amara. LIBRAS em contexto: curso básico. Livro do Estudante. Brasília,
FERNANDES, Eulalia. Linguagem e surdez. Porto Alegre: Artmed, 2003.
______. Problemas linguísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro: Editora Agir, 1990.
______. Surdez e Bilingüismo. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2008.
COMPLEMENTAR
FERNANDES, Sueli F. Práticas de letramento na educação bilíngüe para surdos. Curitiba:
SEED, 2006.
JESUS, Marcelo et al. Comunicando em Libras: Módulo 1. Salvador: Quickgraph Gráfica e
Editora, 2006.
THOMA, A. S.; LOPES, M. C.(Orgs.) A Invenção da Surdez: cultura, alteridade, identidades e
diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005.
.

Nome e código do componente curricular

Departamento

EDCB95 – ESTAGIO 3
Modalidade

EDUCAÇÃO II T: P: E: 102
Função
Natureza

Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 Didática

60

Ementa:

Carga horária

66

Projeto de ensino-aprendizagem.de componentes curriculares do ensino fundamental. Projeto de ensinoaprendizagem

Conteúdo Programático:
- Espaços não formais de ensino-aprendizagem.

Bibliografia:
BÁSICA
COUTINHO, Adelaide Ferreira. Filantropia em educação no Brasil: a outra face da oferta de
educação básica aos pobres ou demissão do Estado? Disponível em: http://
www.anped.org.br>. Acesso em 10 de ago. 2010.
GOHM, M. G. Educação não-formal e cultura política. Impactos sobre o associativismo do
terceiro setor. São Paulo, Cortez. 1999
PICONEZ, Stela (org.). Prática de Ensino e o estágio supervisionado. Campinas, Papirus,
1994.
SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: In: NÓVOA, A. Os
professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.
COMPLEMENTAR
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2007. (Coleção
Primeiros Passos).
LADIM & SCALON, Maria Celi. Doações e trabalho voluntário no Brasil. Uma pesquisa. Rio de
Janeiro, 7 letras, 2000.
GOHM, M. G.. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas
nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, n.50, p 27-38, jan./mar. 2006.
______. Os sem-terra, ONGs e cidadania: a sociedade civil brasileira na era da globalização.
São Paulo, Cortez, 1997.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC B91 GESTÃO EDUCACIONAL
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T: 34 P: 00 PP:34 E:00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 DIDÁTICA
Ementa:

60

Estudo das teorias e práticas de organização administrativa e gestão financeira dos sistemas e
estabelecimentos de ensino, com ênfase na implementação dos conceitos de autonomia,
planejamento, direção, participação, projeto político-pedagógico, avaliação e controle de
processos educacionais.
Conteúdo Programático:
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Conceituais: gestão, participação, projeto, autonomia, democracia, planejamento e
financiamento
Procedimentais: Leitura, escrita, síntese, análise, redações, elaboração de projetos,
apresentações.
Atitudinais: Cooperação, integração, investigação e organização.
Bibliografia:
BÁSICA
LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo:
Cortez, 2000.
LUCK, Heloísa et all. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. Rio de Janeiro,
DP&A, 2000.
PARO, Vitor Henrique. Administração Escolar: Introdução Crítica . São Paulo, Xamã, 2001.
COMPLEMENTAR
EM ABERTO. Gestão escolar e formação de gestores. Nº 72. V. 17. Jan/Jun de 2000.
SOUZA, Silvana Aparecida de. Gestão Escolar Compartilhada: democracia ou
descompromisso. São Paulo: Xamã, 2001. cap. III
ZANARDINI, Isaura Mônica Souza . A organização do trabalho pedagógico e a gestão
escolar numa perspectiva de superação da fragmentação. In: LIMA, Antonio Bosco e
VIRIATTO, Edaguimar Orquizas Viriato (org.). Política Educacional e Qualificação Docente.
Cascavel, ASSOESTE, 2000.

Nome e código do componente curricular

Departamento

EDC B98 PRÁTICAS EDUCATIVAS EM EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO I
INFANTIL
Modalidade
Função

Carga horária
T: 34 P:00 PP:34 E:00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 DIDÁTICA

60

Ementa:

Descreve, analisa e debate práticas educativas em educação infantil, levando em consideração as
especificidades contextualizadas do desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos de idade,
vinculadas aos cuidados e aprendizagens eleitas como importantes para o contexto histórico em
que vivem.
Conteúdo Programático:
1 Prática educativa e Proposta pedagógica /curricular da Educação Infantil:
1.1 Conceitos, fundamentos e princípios
1.2 Possibilidades de organização da proposta pedagógica/curricular da Educação Infantil
1.3 A criança: centro do planejamento curricular
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1.4
1.5
1.6

O educar-cuidar, as interações e brincadeiras no cotidiano
As diferentes linguagens e experiências na proposta pedagógica/curricular
Especificidades do trabalho pedagógico com bebês e criança pequena

2 Organização dos instrumentos de trabalho:
2.1 Planejamento e rotina
2.2 Observação e escuta de crianças
2.3 Registro
2.4 Avaliação e documentação (processos e instrumentos)
3 Conhecendo e aproximando-se de práticas educativas em creches e pré-escolas:
3.1 Planejamento e socialização de atividades pedagógicas para crianças de 0 a 3 e de 4 a 6

anos de idade.

Bibliografia:

Bibliografia Básica:
ARCE, Alessandra e MARTINS, Ligia M. (orgs.). Ensinando aos pequenos de zero a três
anos. Campinas, SP: Editora ALIENA, 2009.

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto
Alegre: Artmed, 2006.
BONDIOLI, Anna e MANTOVANI, Susanna. Manual de educação infantil: de 0 a 3 anos uma abordagem reflexiva. Porto Alegre: ArtMed, 9ª edição, 2003.
FALK, Judith (Org.). Educar os três primeiros anos: a experiência de Lóczy. Araraquara, São
Paulo: Junqueira & Marin, 2011.
Bibliografia complementar:
ANGOTTI, Maristela (org.) Educação infantil: para quê, para quem e por quê? Campinas, SP:
Alínea, 2006.
BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Práticas cotidianas na educação infantil: bases para a
reflexão sobre as orientações curriculares. Relatório de pesquisa MEC-UFRGS. Brasília, 2009.
BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Projetos pedagógicos na
educação infantil. Porto alegre: Artmed, 2007.
BASSEDAS, Eulália. Aprender e ensinar na educação infantil. Tradução Cristina Maria de
Oliveira. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Referencial curricular nacional para a
educação infantil. v. 1, 2 e 3. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.
.
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Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária
T: 34 P:34 E: 00

EDC 286 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 DIDÁTICA
Ementa:

60

Natureza

Estudo da avaliação como instrumento indispensável para o planejamento e acompanhamento
das ações educativas. As diferentes concepções da avaliação e suas manifestações na prática.
Procedimentos e instrumentos da avaliação da aprendizagem.
Conteúdo Programático:













Conceitos Básicos da Avaliação.
Funções, Finalidades e Características da Avaliação.
Pressupostos Epistemológicos da Avaliação.
Avaliação Quantitativa x Qualitativa.
Critérios de Avaliação.
A Importância do Erro.
Instrumentos de Avaliação.
A Avaliação na Nova LDB.
A Avaliação na Educação Infantil.
A Avaliação no Ensino Fundamental.
A Avaliação no Ensino Médio.
A Avaliação e o Planejamento.

Bibliografia:
BÁSICA
HOFFMAN, J. Avaliação Mito e Desafio: Uma Perspectiva Construtivista. Porto Alegre:
Educação e Realidade, 1993.
LUCKESI, C. C. Avaliação da Aprendizagem Escolar: Estudos e Proposições 2ª ed., São
Paulo: Cortez, 1995.
SAUL, A.. M. Avaliação Emancipatória: Desafio à Prática de Avaliação e
Reformulação de Currículo. São Paulo: Cortez/Autores Associados,1988.
VASCONCELLOS, C. Avaliação: Concepção Dialética Libertadora do Processo de Avaliação
Escolar. São Paulo: Cadernos Pedagógicos, Libertad, 3.
FRANCO, M. L. Pressupostos Epistemológicos da Avaliação Escolar. In: SOUZA, C. P. (Org.)
Avaliação do Rendimento Escolar. Campinas:Papirus, 1983. Coleção Magistério, Formação e
Trabalho Pedagógico, pp. 13-26.
.
COMPLEMENTAR
BERGAMINI, C. W. e BERALDO, D. G. R. Avaliação Como Fenômeno Natural, In: Avaliação
de Desempenho Humano na Empresa. São Paulo: Atlas, 4ª ed., 1988.
MEDIANO, Z. D. Significado de Medida e Avaliação. In: Módulos Instrucionais Para Medidas e
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Avaliação em Educação. Rio de Janeiro: F. Alves, 2ª ed.,1977. 30-37.
GANDIM, D. Algumas Idéias Sobre Avaliação Escolar. In: Revista de Educação AEC, Ano 24
n.º 97, out/dez de 1995, pp.48-55.
MELCHIOR, M. C. Técnicas Utilizadas na Avaliação Escolar. In: Avaliação Pedagógica: Função
e Necessidade. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC 289 PESQUISA EM EDUCAÇÃO
Modalidade

EDUCAÇÃO I
Função

T:34 P: 34 E: 00
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Módulo de alunos

Obrigatória

EDC 284 DIDÁTICA
Ementa:

60

Princípios da ciência e do método científico. Abordagens alternativas de pesquisa. Técnicas de
levantamento e análise de dados. Delineamento do Projeto de Pesquisa e do Relatório de
Pesquisa. Aspectos éticos da pesquisa e a construção de uma postura analítico-crítica.
Conteúdo Programático:
A pesquisa em educação:










O que é pesquisa em Educação
Questões de método nas pesquisas em Educação
Classificação das pesquisas:
Características da pesquisa qualitativa
As abordagens da pesquisa qualitativa em educação: Pesquisas Bibliográfica,
Documental, “Estado da Arte”, Pesquisa de campo, Pesquisa Ação, Histórias de
vida, Pesquisa participante, Estudo de caso, Pesquisa Etnometodológica, Pesquisa
Etnográfica, Análise do discurso, Pesquisa comparativa, etc.
As técnicas da pesquisa qualitativa: entrevista, questionário, fontes iconográficas
(filmagens, fotografias, etc), observações, anotações de campo, etc.
A construção da pesquisa

i)
Bibliografia:
BÁSICA:

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à
teoria e aos métodos. Porto, Portugal: Porto Editora, 1994.
GIL, Antonio Carlos Gil. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Editora Atlas, 2007.
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GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (Orgs.). Métodos de pesquisa. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
COMPLEMENTAR:
POUPART, Jean e outros. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos.
Petropólis, RJ: Vozes, 2014.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petropólis, RJ:
Vozes, 2014.
ANDRÉ, Marli. Pesquisa em Educação: buscando rigor e qualidade. Cadernos de Pesquisa. N.
113, p. 51-64, jul. 2001.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2009.

Nome e código do componente curricular

Departamento
EDUCAÇÃO I

Carga horária
T:00 P:00 PP:102 E:00

Função
Básico

Natureza

EDC ___ - MEMÓRIA, SABERES E PRÁTICAS
DOCENTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Modalidade
Disciplina
Pré-requisito
Nenhum

Obrigatória
Módulo de alunos
60

Ementa:
Estudo das relações entre História e Memória. Abordagens teórico-práticas da História Oral. Fontes
de aquisição e desenvolvimento dos Saberes docentes. Formação de professores e abordagens
(auto)biográficas. Dimensão ética da pesquisa colaborativa entre universidade e Educação Básica

Conteúdo Programático:










Memória individual e coletiva
Tradição oral e História
Abordagens teórico-práticas da História oral
Texto “escrito” e texto “não-escrito”
Desafios metodológicos da História oral
História de vida, narrativas e (auto)biografia
História de vida e história temática
A entrevista (preparação, tipos, análise, pedido de autorização, transcrição entre outros)

Bibliografia:
Bibliografia:
SOUZA, Elizeu Clementino (ORG). Autobiografias, histórias de vida e formação: pesquisa e
ensino. Porto Alegre/Salvador, EdiPUCRS e EDUNEB, 2006
ALBERTI, Verena. História Oral: a Experiência do Cpdoc. Rio de Janeiro, Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil, Editora Fundação Getúlio Vargas, 1989.
BOSI, ECLEA. Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos – Nosso Passado é Nossa Memória.
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1979.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC-B96 ESTÁGIO 4
Modalidade

EDUCAÇÃO II T: P: E: 85
Função
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 284 DIDÁTICA
Ementa:

60

Implementação do projeto de ensino-aprendizagem. Reflexão e síntese a partir de construtos teóricos e
retorno à ação.

Conteúdo Programático:
Desenvolvimento de atividades no ambiente escolar junto à Coordenação Pedagógica.
Bibliografia:
BÁSICA:
ALVES, Iracy Maria de Azevedo; VENAS, Ronaldo Figueiredo. O coordenador pedagógico
na escola contemporânea: coletânea de artigos durante o curso de Especialização em
Coordenação Pedagógica na Universidade Federal da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2012.
HARDT, Lúcia Schneider. Coordenação pedagógica: (per)formações e cartografias.
Florianópolis, SC: UFSC/CED/NUP, 2015.
LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo:
Cortez, 2000.
RIVAS, Selena Castelão. A mediação na prática cotidiana da coordenação pedagógica.
Revista da Faced, Salvador (BA), n. 15 , p. 143-161, jan. 2009.
COMPLEMENTAR:
ALMEIDA, Jane Soares. Estágio Supervisionado em prática de ensino: relevância para a
formação ou mera atividade curricular? Revista ANDE, v.13, n. 20, p.39-42, 1994.
CANÁRIO, Rui. A prática profissional na formação de professores. In: CAMPOS, Bártolo Paiva.
Formação profissional de professores no ensino superior. Porto: Porto Editora, 2001.
SCHÖN, D. A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: In: NÓVOA, A. Os
professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995.

Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC-B92 PROJETO DE TRABALHO DE

EDUCAÇÃO I

T: 34 P: 34 E: 00
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CONCLUSÃO DE CURSO - TCC
Modalidade

Função

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

Natureza

60
Ementa:
Aspectos conceituais e metodológicos necessários à elaboração de trabalhos acadêmicos, com vistas a
preparar os estudantes para a elaboração de trabalhos de conclusão de curso.

Conteúdo Programático:
1.
2.
3.
4.
5.

A problemática do conhecimento
A organização da vida de estudos
Técnicas de elaboração de trabalhos acadêmicos
Elaboração de projeto de monografia
Passos essenciais para o desenvolvimento de uma monografia em nível de graduação

Bibliografia:
BÁSICA
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999
LUBISCO, N. M. L. e VIEIRA. S. Manual de Estilo Acadêmico. Salvador, EDUFBA, 2002.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 32. ed. Petrópolis: Vozes,
1986.
COMPLEMENTAR
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 9a. d. São Paulo: Martins Fontes,
1999.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia de Trabalho Científico. 20. ed. São Paulo: Cortez,
1998.
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Nome e código do componente curricular

Departamento

Carga horária

EDC-B97 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Modalidade

I
Função

T: 102 P: E:
Natureza

Disciplina
Pré-requisito

Básico
Obrigatória
Módulo de alunos

EDC 289 - Pesquisa em Educação; EDC B92 Projeto
de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
Ementa:

60

Pesquisa científica no campo educacional através da elaboração de um trabalho acadêmico
inédito que evidencie o aprofundamento do conhecimento numa área de interesse do aluno.
Conteúdo Programático:
A depender da temática escolhida.
Bibliografia:
A depender da temática escolhida.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

O curso regular de Pedagogia tem a tradição de ofertar 8 (oito) disciplinas
optativas a serem escolhidas pelos alunos num rol de 85 disciplinas ofertadas nos
diversos Departamentos da UFBA, não só da FACED. Devido à especificidade do
curso, e das exigências das Resoluções CNE/CP 01/2006 e CNE/CP 02/2015, para
este curso serão necessários cursar 8 (oito) optativas, a serem escolhidos num rol
de 12 (doze) disciplinas, a fim de atender as exigências da legislação. Ademais, por
força da Resolução CNE de 2015, o curso de Pedagogia, na modalidade presencial,
dos turnos diurno e noturno, estão passando por uma reformulação curricular, no
qual algumas disciplinas optativas estão sendo ofertadas. Segue abaixo, a listagem
das disciplinas optativas (existentes e em processo de criação):

EDC B90 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - 68 h
EDC 267 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 102 h
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EDC 308 - TEE: EDUCAÇÃO E POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS - 68h
EDC A06 -ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO – 68h
EDC B88 -EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - 68h
EDC 292 -INTRODUÇÃO À GESTÃO NA EDUCAÇÃO – 68h
EDC 142 - TÉCNICAS E RECURSOS AUDIOVISUAIS
EDC 248 - EDUCAÇÃO E IDENTIDADE CULTURAL
EDC 251 - DIMENSÃO ESTÉTICA DA EDUCAÇÃO
EDC-321 - TEE-POLÊMICAS CONTEMPORÂNEAS
EDC-306 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
EDC-304 - ARTE-EDUCAÇÃO
EDC ___ - RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO – 68h (Disciplina nova)
EDC ____ - DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO – 68h (Disciplina nova)
EDC ____ - GÊNERO, SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO 68h (Disciplina nova)

6.13.3 Descrição dos enfoques para:

Disciplinas obrigatórias de formação básica e profissional

As disciplinas obrigatórias de formação básica e profissional são as
disciplinas que compõem o núcleo de estudos de formação geral, das áreas
específicas e interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e
metodologias, e das diversas realidades educacionais, que articulam:
a) princípios, concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes áreas
do conhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos, específicos e
interdisciplinares, os fundamentos da educação, para o desenvolvimento das
pessoas, das organizações e da sociedade;
b) princípios de justiça social, respeito à diversidade, promoção da
participação e gestão democrática;
c) conhecimento, avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos,
procedimentos e processos de ensino e aprendizagem que contemplem a
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diversidade social e cultural da sociedade brasileira;
d) observação, análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação de
processos educativos e de experiências educacionais em instituições educativas;
e) conhecimento multidimensional e interdisciplinar sobre o ser humano e
práticas educativas, incluindo conhecimento de processos de desenvolvimento de
crianças, adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva,
estética, cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial;
f) diagnóstico sobre as necessidades e aspirações dos diferentes segmentos
da sociedade relativamente à educação, sendo capaz de identificar diferentes forças
e interesses, de captar contradições e de considerá-los nos planos pedagógicos, no
ensino e seus processos articulados à aprendizagem, no planejamento e na
realização de atividades educativas;
g) pesquisa e estudo dos conteúdos específicos e pedagógicos, seus
fundamentos e metodologias, legislação educacional, processos de organização e
gestão, trabalho docente, políticas de financiamento, avaliação e currículo;
h) decodificação e utilização de diferentes linguagens e códigos linguístico
sociais utilizadas pelos estudantes, além do trabalho didático sobre conteúdos
pertinentes às etapas e modalidades de educação básica;
i) pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho, educação e
diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre outras
problemáticas centrais da sociedade contemporânea;
j) questões atinentes à ética, estética e ludicidade no contexto do exercício
profissional, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática
educativa;
l) pesquisa, estudo, aplicação e

avaliação da legislação e produção

específica sobre organização e gestão da educação nacional.

Disciplinas de aprofundamento ou de diversificação da formação
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As disciplinas de aprofundamento ou de diversificação da formação
constituem o núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de
atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, que visam
atender às demandas sociais, e que pretende oportunizar, entre outras
possibilidades:
a) investigações sobre processos educativos, organizacionais e de gestão na
área educacional;
b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e
processos de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da
sociedade brasileira;
c) pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos e fundamentos da
educação, didáticas e práticas de ensino, teorias da educação, legislação
educacional, políticas de financiamento, avaliação e currículo.
d) Aplicação ao campo da educação de contribuições e conhecimentos, como
o pedagógico, o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-ecológico, o
psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o cultural.

6.13.4 Estágio Curricular

O Estágio no curso de Pedagogia à distância é desenvolvido através de
quatro componentes curriculares que possuem, cada um deles, a carga horária total
de 102 horas, com diversas atividades previstas.
Os componentes do Estágio deverão ser assim caracterizados:
EDC B93: Estágio 1 – Neste componente o aluno deverá ter aproximação
com a escola, fazendo observações, conhecendo o espaço escolar, sua dinâmica,
sua forma de funcionamento, seus atores, seu planejamento, sua administração.
EDC B94: Estágio 2 – Neste componente os estudantes devem observar e
desenvolver atividades em espaços formais de aprendizagem – as escolas. Constitui
uma continuidade do trabalho começado no semestre anterior, agora centrado em
uma sala de aula, que pode ser na Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental ou em Educação de Jovens e Adultos - EJA.
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EDC B95: Estágio 3 – Neste componente os estudantes podem se reunir em
grupo para estagiar em espaços que trabalhem com as modalidades de ensino
(Educação Especial, EAD, Educação profissional, etc.), bem como em espaços não
formais de educação e ensino (Associações de bairro, ONGs, Igrejas, instituições de
caridade ou que cuidam de crianças em situação de risco pessoal e social,
departamentos ou setores de empresas na área de recrutamento, seleção e
treinamento de recursos humanos), que desenvolvem atividades educativas
extraescolares.
EDC B96: Estágio 4 – Neste componente o estagiário desenvolverá suas
atividades junto à Coordenação Pedagógica da escola. Neste sentido ficará mais
próxima da gestão. Analisará a gestão do trabalho pedagógico, assim como a
gestão da unidade escolar.
Devido a nova Resolução do CNE – Resolução CNE/CP 02/2015, os estágios
deverão ter carga horário de 400 horas nos cursos de licenciatura, devido a esta
resolução, os estágios previstos para o curso de Pedagogia, terão mais 17 horas em
cada componente, passando de 85 horas, para 102 horas.
Na educação a distância, o estágio apresenta-se como laboratório onde as
experiências são vivenciadas e as articulações entre teoria e prática começam a
assumir papel de destaque na formação profissional. Tendo em vista relevância do
material didático para EAD, a construção do conteúdo pedagógico em diferentes
mídias digitais para as disciplinas de Estágio devem considerar a dinâmica dos
processos de ensino-aprendizagem nos ambientes virtuais.
Parte-se do pressuposto de que os alunos deveriam ter subsídios teóricometodológicos para realizar as atividades práticas do estágio de modo eficaz. Nesse
sentido, além do material didático impresso, a produção do conteúdo pedagógico
contemplará guias de estudo, vídeos-aula, fichas de acompanhamento das
atividades práticas de estágio e webquests. O planejamento do conteúdo
pedagógico será realizado, tendo em vista a sequência das demais disciplinas de
estágio curricular que serão vivenciadas pelos alunos nos 4 semestres onde
ocorrem.
Para cada polo, além da mediação pedagógica da(o) professora(o), haverá a
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participação de um tutor virtual, a fim de realizar o acompanhamento dos alunos no
ambiente virtual de aprendizagem MOODLE. No acompanhamento da disciplina, as
ferramentas de interação síncrona (chat) e assíncrona (fóruns e mensagens) serão
utilizadas para promover um bom fluxo de comunicação entre alunos, tutores e
professores, estreitando a interação entre todo o grupo. Semanalmente, o ambiente
virtual da disciplina será atualizado com materiais didáticos, guias de estudo, vídeosaulas, fóruns temáticos e chats.
Será criada, também, uma sala virtual de reunião, na qual a professora e os
tutores virtuais trocam experiências sobre planejamento didático, envios de relatórios
dos encontros presenciais, avaliação da disciplina, metodologia de trabalho, além de
outros assuntos importantes para o bom funcionamento da disciplina.
Os tutores virtuais desempenhavam a função de incentivar a participação dos
alunos nos fóruns de discussão e nos chats, respondendo as dúvidas dos
estagiários e motivando a interação no ambiente virtual.
Quinzenalmente, os tutores virtuais viajarão até os polos de atendimento e
realizarão as visitas nas escolas de estágio e também atividades previstas para os
encontros presenciais, orientando os alunos no preenchimento da documentação e
no processo de socialização das experiências práticas vivenciadas na escola campo
de estágio.

6.13.5 Trabalho de Conclusão de Curso/Outros(Regulamento)
Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC tem por objetivo estimular a
pesquisa científica no campo educacional mediante a elaboração de um trabalho
acadêmico inédito que evidencie o aprofundamento do conhecimento numa área de
interesse do aluno.
Parágrafo Único. O componente TCC ficará alocado no Colegiado de
Pedagogia.

Art. 2º. O TCC deverá resultar em um trabalho monográfico sobre um tema da
educação, ou em um relatório de pesquisa desenvolvida pelo aluno, ou na
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elaboração de um projeto de intervenção em área pedagógica ou em um memorial
sobre a experiência do aluno na prática pedagógica desenvolvida nos Estágios,
circunstanciado em aportes teóricos da literatura pertinente.
Art. .3°. Para cursar o TCC o aluno deverá ter cumprido os seguintes
requisitos:

a)

ser provável concluinte;

b)

estar inscrito na atividade;

c)

ser aceito por um professor-orientador;

d)

ter o projeto aceito pelo professor-orientador;

e)

ter cursado

com

aproveitamento: Iniciação

ao Trabalho

Acadêmico, Pesquisa em Educação e Projeto de Trabalho de Conclusão de
Curso - TCC.

Art. 4°. O planejamento, o acompanhamento e a organização da
apresentação final do TCC constituem encargos de uma comissão especificamente
designada para estas funções pelo Colegiado e denominada Comissão do TCC.
Art. 5°. A Comissão do TCC realizará reuniões mensais para o
acompanhamento e controle dos trabalhos com os inscritos na atividade, sendo que
a primeira delas, a ser realizada no início de cada semestre acadêmico, terá como
pauta:
a)

apresentação do presente Regulamento;

b)

divulgação do calendário geral da atividade para o semestre

seguinte, inclusive o Seminário de apresentação dos trabalhos finais;
c)

coleta de dados referentes aos temas propostos, orientadores

preferenciais e outras informações necessárias.
Art.6°. A escolha do tema objeto do TCC é de livre escolha do aluno
respeitando-se as condições de ser pertinente aos temas abordados no currículo do
Curso e ser aceito por um professor-orientador;

Art.7º. Na estrutura do TCC devem ser contempladas, no mínimo, as
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seguintes partes:
a)

sumário

b)

ficha catalográfica

c)

introdução (Justificativa, Definição do Objeto de Estudo,

Metodologia)
d)

desenvolvimento

e)

conclusões

f)

bibliografia e fontes utilizadas

Art. 8º. Toda e qualquer despesa necessária à realização do trabalho,
inclusive as impressões e recursos audiovisuais, é de exclusiva responsabilidade do
aluno.
Art. 9º. Qualquer professor da FACED/UFBA, independentemente da natureza
do seu vínculo de trabalho, poderá atuar como orientador desde que possua, no
mínimo, titulação acadêmica de Mestre.
§ 1º - Após a definição do nome do professor-orientador, poderá haver
substituição ou troca do mesmo, por motivo de morte, licença, aposentadoria ou
exoneração, bem como por renúncia de qualquer uma das partes, mediante
apresentação de justificativa ao Colegiado.
§ 2º - O professor-orientador determinará o cronograma das sessões de
orientação, bem como a frequência e a duração dessas sessões.
Art. 10 - Nos casos em que o aluno tenha dificuldades de encontrar o
orientador, a Comissão do TCC entrará em contato com professores das áreas
ligadas ao tema escolhido no sentido de viabilizar a orientação desejada.
Art. 11 - Cabe ao professor-orientador orientar os estudos sobre o tema e a
redação do texto final, assim como a responsabilidade de afiançar o conteúdo do
texto ao concordar com a entrega formal ao Colegiado para apresentação pública.

§ 1º - O TCC deve ser entregue mediante ofício do professor orientador, à
Secretaria do Colegiado de Pedagogia até a data e horário limites fixados pelo
Colegiado.
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§ 2º - O TCC deve obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) assim como às regras da língua portuguesa praticada no Brasil.
§ 3º - Compete ao professor-orientador entregar uma cópia do TCC aos
demais membros da banca examinadora com antecedência mínima de 3 (três) dias
em relação à data da apresentação pública.
Art. 12 - O TCC e sua apresentação pública serão avaliadas por uma banca
examinadora composta por 3 (três) membros, cujas presenças à apresentação são
obrigatórias, tendo o professor-orientador como membro nato e presidente da banca
e, os outros dois, possuidores no mínimo de titulação acadêmica de especialização,
formalmente indicados pelo orientador no ofício de entrega do trabalho.
§ 1º - Poderão ser convidados para compor a banca examinadora,
profissionais não docentes, que desenvolvam atividades pertinentes ao tema
abordado no trabalho.
§ 2º - No caso de impedimento de um membro da banca examinadora,
inclusive seu presidente, este será substituído pelo Coordenador do Colegiado ou
por quem este designar.
Art. 13 - Na sessão pública de apresentação do TCC, o aluno disporá de até
30 (trinta) minutos para a referida apresentação, findo o que, será concedida a
palavra a cada membro da banca examinadora, para formular seus pareceres que
serão encaminhados por escrito ao Colegiado.
Parágrafo Único - Na apresentação final do TCC o aluno poderá fazer uso de
quaisquer recursos audiovisuais, disponíveis na FACED/UFBA.
Art. 14 - A nota final do aluno, registrada em ata pelo professor orientador,
será a média aritmética das três notas atribuídas pelos membros da banca
examinadora.
Parágrafo Único - Será considerado aprovado por média o aluno que obtiver a
nota final mínima de 5,0 (cinco) numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). Obtendo uma
média inferior a 5,0 (cinco) o aluno terá outra oportunidade de apresentação em data
posterior a ser marcada, incluindo as correções sugeridas pela banca e, podendo
obter para aprovação final a média 5,0 (cinco), conforme as normas da
Universidade.
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6.13.6 Regulamento das Atividades curriculares complementares

Art. 1º - As Atividades Complementares são um conjunto de experiências de
aprendizagem realizadas na UFBA ou em quaisquer instituições, programas,
serviços de natureza educacional, que têm como objetivo ampliar as possibilidades
de aprendizagens teóricas e práticas no campo da Pedagogia e em áreas correlatas,
através do aproveitamento das variadas experiências extracurriculares.
Parágrafo Único – As Atividades Complementares serão acompanhadas e
coordenadas por uma Comissão designada pelo Colegiado de Pedagogia.
Art. 2º - São consideradas Atividades Complementares as seguintes
modalidades de atividades: pesquisa, extensão, estágio, programas especiais,
cursos, disciplinas de graduação, atividade curricular em comunidade, participação
em eventos e outras atividades acadêmicas, a critério do Colegiado.
§ 1º - Na modalidade pesquisa serão consideradas as atividades
desenvolvidas pelo aluno, como bolsista ou voluntário em projetos desenvolvidos
pela UFBA ou que tenham vinculação com a UFBA.
§ 2º - Na modalidade extensão serão consideradas as atividades
desenvolvidas pelo aluno na condição de bolsista ou voluntário em projetos
desenvolvidos pela UFBA ou que tenham vinculação com a UFBA.
§ 3º - Na modalidade estágio serão consideradas as experiências
desenvolvidas sob essa denominação, em campo de trabalho educacional, que não
tenham sido aproveitadas nos componentes curriculares de Estágio.
§ 4º - Na modalidade programas especiais serão consideradas as seguintes
atividades institucionais oferecidas pela UFBA: Programa de Iniciação Científica,
Programa de Monitoria, Programa de Bolsas Trabalho, Programa Permanecer e
quaisquer programas acadêmicos envolvendo alunos, que se encontrem em
desenvolvimento ou que venham a ser criados.

§ - 5º Na modalidade cursos serão considerados cursos de qualquer
natureza ligados à área de educação, oferecidos em quaisquer instituições, nos
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quais o estudante tenha participado como aluno ou instrutor/professor, excetuandose, neste último as atividades decorrentes de exercício profissional.
§ 6º - Na modalidade disciplinas de graduação serão consideradas as
disciplinas cursadas com aprovação na UFBA e outras instituições educacionais,
além do número das sete optativas que o aluno obrigatoriamente terá que cursar.
§ 7º - Na modalidade atividade curricular em comunidade – ACC, serão
considerados os componentes curriculares cursados na UFBA como tal e que não
tenham sido aproveitados como disciplina optativa.
§ 8º - Na modalidade eventos serão consideradas atividades como:
congressos, seminário, simpósio, mesa-redonda, palestra, conferência, oficina,
debate, jornada, encontro e outros similares, realizadas por quaisquer instituições
das quais o aluno tenha participado como ouvinte, apresentador ou organizador.
Art. 3º - Para integralização curricular, será exigida uma carga horária total de
200 horas de Atividades Complementares.
Art. 4º - Serão reconhecidas como Atividades Complementares as atividades
desenvolvidas pelo aluno do primeiro ao último semestre do curso de Pedagogia,
inclusive nos períodos de férias, de greve, trancamento de matrícula.
Art. 5º - No final de cada semestre do curso os alunos apresentarão os
comprovantes (original e cópia a ser autenticada pelo funcionário do Colegiado) das
Atividades Complementares até então realizadas para análise e cálculo da carga
horária por parte da Comissão designada para tal, que, por sua vez emitirá parecer
conclusivo. Também no início de cada semestre será divulgada por esta Comissão a
situação dos alunos quanto a sua situação no cumprimento da carga horária exigida,
ocasião em que a Comissão informará a condição dos aprovados.
§ 1º - Os comprovantes das Atividades Complementares deverão conter:
timbre da instituição, assinatura do responsável pela instituição ou pelo estágio,
descrição das atividades realizadas pelo aluno, data de início e término da atividade
e carga horária total.

§ 2º - O Colegiado designará entre os seus membros, os professores que
farão parte de uma comissão que fará a análise dos documentos comprobatórios
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apresentados pelos alunos, emitindo parecer conclusivo sobre o aproveitamento das
experiências e a carga horária cumprida pelo aluno, concluindo ou não pela sua
aprovação nesta atividade.
§ 3º - No Colegiado haverá uma pasta para cada aluno para arquivamento
dos documentos comprobatórios desta atividade.
§ 4º - O registro das Atividades Complementares no sistema acadêmico
seguirá as normas de registro de atividades desta natureza a serem emitidas pelos
Órgãos Superiores da Universidade.

6.13.7 Ação curricular em Comunidades e Sociedade - ACCS

O currículo do Curso de Pedagogia na modalidade à distância tem a inclusão
de Ação curricular em Comunidades e Sociedade – ACCS – no cômputo da carga
horária a ser integralizada pelos estudantes no decorrer do curso e deverá ser
aprovada e registrada no histórico dos alunos pelo colegiado do curso. Assim, o
graduando realizar, ao longo do Curso, atividades dessa natureza, devem solicitar o
seu aproveitamento na carga horária de componentes optativos e seu excedente, no
cômputo das atividades complementares.
As ações devem estar preferencialmente articuladas com as seguintes
temáticas: Educação no século XXI e a condição humana e educativa da infância e
da juventude; Ética da preservação da condição humana através do cuidado, da
proteção e da garantia de direitos para a infância e a juventude; Estatuto da Criança
e do Adolescente; Formação de educadores com destaque aos aspectos sociais,
filosóficos e políticos; Estudos sobre ‘o século da criança’ e os conceitos de
solidariedade e compreensão; Educação Básica e representações identitárias da
infância e da juventude no currículo; Ética e estética do habitar infanto-juvenil:
design e organização espacial para uma vida escolar infanto-juvenil digna; Reflexão
sobre a cidadania e solidariedade como vieses de garantia e manutenção da
humanidade necessária a todas as pessoas, grupos e gerações; Análise das
relações contemporâneas entre indivíduo x sociedade x cultura; adultos x crianças;
civilização x barbárie; cuidado x ética da proteção x abandono x direitos, direitos dos
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adultos x direitos das crianças, pedagogia x política, etc.).

7. NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
O Curso de Licenciatura de Pedagogia EAD/UFBA será implementado em
caráter temporário, estando assegurada apenas a oferta de uma turma. Será
desenvolvido em 5 (cinco) Polos, situados nos municípios de Ipirá, São Francisco do
Conde, Sapeaçu, Serrinha e Vitória da Conquista, com a oferta de duas turmas de
50 (cinquenta) vagas para cada uma.
O Curso poderá estar sujeito a um calendário acadêmico próprio. Por se
tratar de um curso de turma única, a inscrição semestral em componentes
curriculares será estabelecida previamente pelo Colegiado do Curso, não cabendo
alterações por iniciativa do estudante.
O trancamento de matrícula por motivo de saúde incorrerá na impossibilidade
de conclusão do Curso, já que se trata de um Curso com turma única, podendo o
aluno reingressar em uma nova turma decorrente de uma nova proposta de Curso
aprovado pela UFBA e pela CAPES. Quanto ao aluno que trancar a inscrição em
algum componente curricular por motivo de saúde, atestado por serviço médico
público, o Colegiado, juntamente com o professor do componente curricular, definirá
uma atividade avaliativa que será realizada no semestre subsequente, considerando
a avaliação como incompleta (IC), cabendo ao professor substituir a menção IC pela
nota final ou pela menção de aprovação ou reprovação, conforme o caso, até o final
do semestre subsequente.
A reprovação, quando o estudante não tiver a frequência mínima exigida,
implicará na impossibilidade de integralização do Curso. Havendo oferta de turma
decorrente de uma nova proposta de Curso, o estudante poderá reingressar no
Curso para integralizar a matriz curricular e, assim, colar grau juntamente com a
nova turma.

Em caso da não aprovação por nota, o Colegiado, juntamente com o
professor do componente curricular, definirá uma atividade avaliativa que será
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realizada no semestre subsequente. Segundo o Parágrafo 2º do Artigo 110 do
REGPG a avaliação de aprendizagem poderá ser considerada incompleta (IC)
quando o estudante que tenha participado normalmente das atividades do
componente curricular, não tenha concluído suas tarefas até o final do semestre,
cabendo ao professor substituir a menção IC (incompleto) pela nota final ou pela
menção de aprovação ou reprovação, conforme o caso, até o final do semestre
subsequente.
O acompanhamento e a orientação docente para a atividade de recuperação
ocorrerá em horário estabelecido pelo professor, limitado a 20% da carga horária do
componente curricular relativo à recuperação, podendo consistir em aulas,
desenvolvimento de trabalhos e outras atividades, em função do conteúdo do
componente curricular e das dificuldades identificadas, para proporcionar ao
estudante a possibilidade de recuperação. A nota final do componente curricular
objeto da recuperação, será determinada pelo professor orientador.
O estudante terá sua matrícula cancelada nos seguintes casos:


Não

realizar

inscrição

nos

componentes

curriculares

estabelecidos para cada semestre;


For reprovado por conceito em mais de dois componentes

curriculares em um mesmo semestre;


For reprovado por frequência em qualquer um dos componentes

curriculares, excedendo-se os casos relativos à reprovação por motivo de
saúde.
O Artigo 135 do REGPG/UFBA prevê que “nos cursos na modalidade a
distância, aplicam-se as mesmas regras dos cursos presenciais quanto à
integralização curricular, dilatação de prazo de permanência, trancamento,
aproveitamento de estudos e demais atos de natureza acadêmica”. Entretanto, o
Parágrafo único deste mesmo Artigo diz que nos cursos de oferta eventual, como é
o caso deste Curso, “serão definidas regras específicas que devem constar dos
projetos pedagógicos dos mesmos”. Os casos omissos serão apreciados pelo
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Colegiado do Curso em acordo com a PROGRAD.

8. ÓRGÃOS ESTRUTURAIS DO CURSO
O Curso de Licenciatura de Pedagogia EAD/UFBA será composto por um
Colegiado de Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), obedecendo às
legislações pertinentes contidas no Estatuto e Regimento Geral da UFBA,

pelo

Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação (REGPG) da UFBA e pela
Resolução n°. 1 de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES).

8.1 COLEGIADO

O Colegiado de Pedagogia é composto atualmente por representantes das
disciplinas obrigatórias do currículo, indicados pelos respectivos Departamentos. A
composição do órgão deve contar, com um representante docente das seguintes
áreas, além da representação estudantil:


Filosofia da Educação;



Sociologia da Educação;



Psicologia da Educação;



Antropologia da Educação;



História da Educação;



Currículo e Avaliação;



Linguagem e Educação, Alfabetização e Letramento;



Didática, Metodologias de Ensino e Tecnologias Educacionais;



]Organização da Educação Brasileira;



Educação Infantil;



Modalidades Educacionais;



Pesquisa em Educação;
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Gestão da Educação e do Trabalho Pedagógico.

Em consonância ao disposto no artigo Art. 133 do Regulamento do Ensino de
Graduação e pós- graduação da UFBA (10/12/2014), os cursos na modalidade a
distância serão geridos por Colegiados próprios cujas competências estão definidas
no Estatuto e Regimento Geral da UFBA e a composição segue os mesmos
princípios definidos neste regulamento para os cursos presenciais.
Assim, prevê-se a seguinte estrutura para compor os membros do colegiado
na modalidade EAD:
De acordo com o artigo Art. 127 do referido regulamento, no caso da
graduação, a composição do Colegiado do curso deverá atender ao disposto em
regulamento próprio ou no Regimento Interno da Unidade Universitária que o sedia,
respeitados os seguintes princípios:
I - representação docente:
a) mínimo de sessenta por cento (60%) pertencente à Unidade Universitária
que sedia o curso;
b) máximo de quarenta por cento (40%) das demais Unidades Universitárias
que ofereçam componente curricular ao curso.
II - representação do corpo discente, na forma da lei, assegurada a presença
de pelo menos um (01) estudante.
III - um (01) representante do corpo técnico-administrativo da Unidade
Universitária que sedia o curso.
A representação a que se refere o inciso III do artigo será eleita por seus
pares.
Os mandatos serão de dois (02) anos para os representantes docentes e
servidores técnicos administrativos e de um (01) ano para os representantes
discentes, todos com direito a uma recondução.
De acordo com o Art. 130, a instalação do primeiro Colegiado de Curso
antecederá seu início e será procedida pelo Diretor da Unidade Universitária que o
abrigará, respeitados os princípios estabelecidos nesta seção para os respectivos
níveis de ensino, sendo eleitos, na ocasião, o Coordenador e o Vice Coordenador.
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8.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura de Pedagogia na
modalidade EAD será o mesmo do curso presencial constituído em reunião de
Colegiado, em conformidade com a Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior, Resolução CONAES n°. 1 de 17 de junho de 2010.
O NDE integrará a estrutura de gestão acadêmica do Curso, tendo função
consultiva, propositiva, avaliativa e de assessoramento sobre matéria de natureza
acadêmica, sendo corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e
consolidação do Projeto Pedagógico do Curso.
O NDE será constituído por grupo permanente de docentes com elevada
titulação e formação, demonstradas pela produção de conhecimento na área do
curso e no desenvolvimento do ensino, com efetiva participação e compromisso com
o desenvolvimento do Curso. Sugere-se que seus membros sejam os mesmos que
comporão o colegiado do Curso.
As seguintes diretrizes nortearão a composição do NDE:


Ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao

corpo docente do curso;


Ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica

obtidas em programas de pós-graduação stricto sensu;


Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial

ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral;


Assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do

NDE de modo a assegurar a continuidade no processo de acompanhamento
do curso.


O mandato dos docentes integrantes do NDE deverá respeitar

alguns critérios, a saber:

anos;

Todos os docentes integrantes terão mandato mínimo de três (3)
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50% dos membros terão renovação do mandato por igual

período de três (3) anos, incluindo-se o membro que é o coordenador do
Colegiado do Curso e independente da duração do seu mandato nesta
função; O mandato do coordenador e do vice coordenador do NDE será de
(3) três, permitida uma recondução.


No caso de vacância de representações docentes antes da

finalização dos mandatos, serão indicados novos representantes para
completar os mandatos.


As renovações dos mandatos ocorrerão de acordo com os

interesses/disponibilidades de cada membro, e serão apreciadas pelo
Colegiado.


As atribuições do NDE corresponderão às seguintes descrições:



Assessorar processos de avaliação e acompanhamento dos

cursos

na

modalidade

EAD

Departamentos/Coordenações

definidos

Acadêmicas

pelo
e

pela

Colegiado,

pelos

Congregação

da

Faculdade de Educação;


Contribuir para a consolidação do perfil profissional dos

egressos do Curso em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais;


Zelar pela integração entre as diferentes atividades de ensino

constantes no currículo permitindo a interdisciplinaridade;


Acompanhar, atualizar, articular e adequar o Projeto Pedagógico

do Curso de acordo com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI da UFBA e as demandas do mercado;


Colaborar para a avaliação dos Planos de Ensino dos

componentes

curriculares

do

Curso,

se

necessário,

orientando

os

Departamentos/Coordenações Acadêmicas e docentes responsáveis para
sua atualização e adequação ao PPC;


Articular ações para que os programas dos componentes

curriculares ofertados atendam aos conteúdos exigidos nos instrumentos de
avaliação do Ministério de Educação (MEC);
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Encaminhar ao Colegiado do curso propostas de reestruturação

curricular de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais;


Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências
do mercado de trabalho e afinadas com as políticas relativas às áreas de
conhecimento do curso;


Propor a oferta de formação pedagógica continuada aos

docentes, propondo atualização dos conhecimentos, conteúdos, métodos e
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC);


Colaborar com o Colegiado na elaboração dos relatórios anuais

contendo informações sobre atividades desenvolvidas no Curso;


Acompanhar o processo de avaliação do Curso pelo MEC e

propor formas de superação das dificuldades apontadas.


As competências do Coordenador do NDE deverão abranger as

seguintes determinações :


Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o

de qualidade;


Representar o NDE junto aos órgãos da instituição, quando

convidado;


Articular-se com os órgãos internos da Faculdade de Educação

da UFBA a fim de garantir o cumprimento de suas atribuições;


Encaminhar as propostas de ações do NDE;



Designar um dos membros do núcleo para secretariar as

reuniões e lavrar as atas;


Manter informada a Direção da Faculdade de Educação sobre o

andamento dos trabalhos;


Elaborar relatório anual de atividades, em parceria com o

Colegiado do Curso, e encaminhar à Congregação da Unidade.

Com relação ao seu funcionamento, sugere-se que o NDE do Curso de
Licenciatura de Pedagogia EAD/UFBA reúna-se ordinariamente uma vez a cada dois
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meses, por convocação do seu Coordenador e, extraordinariamente, sempre que
convocado por este ou pela maioria de seus membros, ou ainda sempre que ficar
decidido em reunião.

9. RECURSOS HUMANOS
Em sua estrutura de Pessoal, o Curso de Licenciatura de Pedagogia
EAD/UFBA será composto por:

9.1 COORDENAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO

O coordenador do curso cumpre a função pedagógica de zelar pela
organização e funcionamento do curso de modo a viabilizar a execução de seus
objetivos. Cabe ao coordenador promover a implantação da proposta do Curso, em
todas suas modalidades e habilitações, e promover uma contínua avaliação da
qualidade do Curso, mantendo a articulação permanente com a Faculdade de
Educação, sua Congregação e Coordenação Acadêmica; com os Órgãos
Administrativos e com a Pró- Reitoria de Graduação da UFBA; como também com o
Conselho Acadêmico de Ensino.
O Coordenador do Curso é responsável por realizar a gestão e
acompanhamento da execução dos Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) na
modalidade a distância. Sendo também responsável pelo Projeto Pedagógico do
Curso

(PPC),

deve

atuar

na

elaboração

do

planejamento

acadêmico,

acompanhamento e operação do curso. São previstas ainda as seguintes
responsabilidades complementares, de caráter mais específico:


Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do



Participar das atividades de capacitação e de atualização

curso;

desenvolvidas na instituição de ensino;


Participar dos grupos de trabalho para o desenvolvimento de
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metodologia, elaboração de materiais didáticos para a modalidade a distância
e sistema de avaliação do aluno;


Realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de

seleção e capacitação dos profissionais envolvidos no curso;


Elaborar, o sistema de avaliação do aluno;



Realizar o planejamento e o desenvolvimento dos processos

seletivos de alunos, em conjunto com o coordenador UAB;


Acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no



Verificar, in loco, quando necessário, o bom andamento dos

curso;

cursos;


Acompanhar e supervisionar as atividades: do coordenador de

tutoria e dos coordenadores de polo;


Informar para o coordenador UAB a relação mensal de bolsistas

aptos e inaptos para recebimento;


Auxiliar o coordenador UAB na elaboração da planilha financeira

do curso


Atender às solicitações acadêmicas dos estudantes



Analisar, juntamente com a direção, o relatório da comissão

própria de avaliação (CPA), promovendo ações para otimizar necessidades
que possam ter sido apresentadas;


Orientar e acompanhar o funcionamento do colegiado.

9.2 COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
Responsável pela

arquitetura do Ambiente Virtual de Aprendizagem

MOODLE onde acontecerá, de forma virtual, o processo de ensino-aprendizagem,
sua gestão e treinamento

ao corpo discente. Responsável pela postagem dos

materiais elaborados pelo professor conteudista.

9.3 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
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A Coordenação pedagógica é responsável pelo processo de formação e
capacitação pedagógica e tecnológica da equipe de professores EAD garantindo a
aderência acadêmica e conhecimento pleno dos recursos disponibilizados no
Ambiente Virtual de Aprendizagem

MOODLE. É também responsável por

estabelecer diretrizes técnicas e pedagógicas para desenvolvimento e produção de
conteúdos do material didático elaborados pelos professores conteudistas. Elaborar
calendário institucional do curso, por componente curricular, em colaboração com o
professor formador, estipulando os prazos e datas a serem cumpridos pelo alunado.
Acompanhar a atuação

dos professores formadores no Ambiente Virtual de

Aprendizagem MOODLE.

9.4 COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIOS
Responsável por acompanhar as atividades dos alunos nos estágios
curriculares supervisionados e manter contato com as instituições de ensino,
intermediando as relações entre os professores orientadores do curso e os
supervisores

nas

referidas

instituições,

coletando

e

organizando

toda

a

documentação e material referente aos estágios curriculares, assim como os
relatórios escritos pelos alunos. Este relatório constitui-se como atividade-fim dos
respectivos componentes curriculares, devendo ser submetido aos docentes destes
componentes.

9.5 COORDENAÇÃO DE TUTORIA
Responsável por gerir a equipe de tutores virtuais e presenciais, tendo as
seguintes atividades específicas:


Participar das atividades de capacitação e atualização;



Acompanhar o

planejamento e o desenvolvimento

de

processos seletivos de tutores, em conjunto com o coordenador de
curso;


Acompanhar as atividades acadêmicas do curso;



Coordenar

as

atividades

acadêmicas dos

tutores
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atuantes em componentes curriculares ou conteúdos sob sua
coordenação;


Verificar in loco o bom andamento dos cursos;



Informar, para o coordenador do curso, qual a relação mensal

de tutores aptos e inaptos para recebimento de bolsas;


Acompanhar o planejamento e desenvolvimento das atividades

de seleção e capacitação dos tutores envolvidos no programa;


Acompanhar e supervisionar as atividades dos tutores;



Encaminhar à coordenação do curso relatório semestral de

desempenho da tutoria.
Para secretariar a coordenação do curso, três assistentes de coordenação
serão contratados no intuito de apoiar, administrativa e operacionalmente, as
coordenações acadêmica, pedagógica e de tutoria, no sentido de estruturar as
informações demandadas pela CAPES, tais como formulários financeiros e de
acompanhamento dos professores e tutores e desempenho do corpo discente. No
edital de convocação exige-se que tais profissionais possuam graduação superior e
experiência de pelo menos um (01) ano em educação a distância.

9.6 PROFESSOR PESQUISADOR
Responsável intelectual pelo teor dos conteúdos e sua aderência às diretrizes
e políticas institucionais e do Ministério da Educação. O professor pesquisador,
também

denominado

de

“conteudista”

deverá

atuar

como

formador

nos

componentes curriculares para os quais construiu os materiais didáticos, exceto se o
referido estiver impossibilitado ou se o professor conteudista declarar oficialmente a
sua falta de interesse em assumir os componentes como professor formador.
Especificamente cabe ao Professor Conteudista:


Elaborar e entregar os conteúdos dos módulos (impressos e

AVA) desenvolvidos ao longo do curso no prazo determinado;


Adequar conteúdos, materiais didáticos, mídias e bibliografia

utilizados para o desenvolvimento do curso à linguagem da modalidade a
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distância;


Realizar

a

revisão

de

linguagem

do

material

didático

desenvolvido para a modalidade a distância;


Adequar e disponibilizar, para o coordenador de curso, o

material didático nas diversas mídias;


Participar

e/ou

atuar

nas

atividades

de

capacitação

desenvolvidas na Instituição de Ensino;


Adotar o sistema de avaliação de alunos estabelecido no projeto

pedagógico do curso, mediante o uso dos recursos e metodologia previstos
no plano de curso;


Realizar

a

revisão

de

linguagem

do

material

didático

desenvolvido para a modalidade a distância.

9.7 PROFESSOR FORMADOR
Também denominado de “professor da sala de aula” responsável pela
condução do componente curricular junto aos tutores e alunos; por apresentar
atualizações do componente que acompanha; pela construção colaborativa

dos

instrumentos de avaliação e planejamento do componente. Especificamente cabe ao
Professor Formador:


Desenvolver as atividades docentes do componente curricular

em oferta na modalidade a distância mediante o uso dos recursos e
metodologia previstos no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), como os
fóruns de discussão relacionados aos temas e conteúdos de cada
componente curricular; as atividades pedagógicas síncronas e assíncronas;
os trabalhos para avaliação; a Atividade de Integração (AI) de caráter
presencial, na abertura do Semestre; e as avaliações presenciais por
componente curricular, inclusive trabalho domiciliar (para os casos de
ausência do aluno à provas presenciais por motivos previstos em lei) e
segunda chamada;


Mediar

dúvidas

conceituais

dos

alunos

no

MOODLE,
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diretamente e através do tutor a distância;


Informar, através de calendário institucional, prazos e datas de

eventos e atividades no MOODLE;

curricular

Apresentar ao coordenador de curso, ao final do componente
ofertado, relatório

do

desempenho

dos estudantes

e

do

desenvolvimento do componente;


Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de

metodologia e materiais didáticos para a modalidade a distância, tais como
questionamento da sala de bate-papos (Chat), fóruns e trabalhos subjetivos;


Lançar as notas no Sistema de Notas da UFBA assim que estas

estiverem disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem;


Realizar

a

revisão

de

linguagem

do

material

didático

desenvolvido para a modalidade a distância;


Participar das atividades de docência dos componentes

curriculares do curso.

9.8 TUTOR A DISTÂNCIA

O Tutor a distância é responsável pela condução dos conteúdos de cada
componente curricular junto aos alunos através do Ambiente Virtual de
Aprendizagem

MOODLE;

por

estabelecer

intervenções

que

estimulem

a

interatividade e a aprendizagem por meio do MOODLE; por promover a motivação
dos alunos para o cumprimento das atividades acadêmicas; aferir notas dos alunos
nos instrumentos de avaliação virtual e presencial. Além disso, o tutor a distância
corrige as avaliações virtuais (especificamente do trabalho
curricular,

uma

vez

que

as

do

componente

avaliações são automaticamente corrigidas pelo

ambiente MOODLE) com base no referencial de resposta elaborado pelo professor
formador, e se necessário, sob a supervisão deste. São atividades específicas dos
tutores a distância:


Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os
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estudantes através dos fóruns (modalidade assíncrona) e chats (modalidade
síncrona);


Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma

do curso;


Manter regularidade de acesso ao MOODLE e dar retorno às

solicitações do estudante no prazo máximo de 24 horas;


Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar as

atividades discentes;


Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos

estudantes;


Participar

das

atividades

de

capacitação

e

atualização

promovidas pela Coordenação Pedagógica;


Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e

encaminhar à Coordenação de Tutoria;


Participar do processo de avaliação do componente curricular

sob orientação do professor formador responsável.

9.9 TUTOR PRESENCIAL

Tem o papel de apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas
atividades presenciais nos Polos de Apoio.
Especificamente cabe ao tutor presencial:


Aplicação

responsável por

de

avaliações

presenciais,

sendo

também

sua correção com base no referencial de resposta,

elaborado pelo professor formador e, se necessário, sob a orientação do
mesmo. Além disso, o tutor presencial é responsável pelo lançamento das
notas das avaliações presenciais no sistema.


Gerir os eventos presenciais: aplicação da prova presencial,

atividade de integração, banca de TCC, seminários/eventos que comporão as
atividades complementares. A atividade de integração dos encontros deverá
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acontecer 1 (uma) vez por mês, no dia em que o aluno for fazer a avaliação
presencial. No turno matutino, ele fará esta avaliação e no turno vespertino,
juntamente com o tutor presencial se dará inicio a atividade do novo
componente curricular. O aluno em equipe vivenciará a atividade de
integração a partir da atividade do novo componente.


Participar

das

atividades

de

capacitação

e

atualização

promovidas pela Coordenação Pedagógica;


Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e

encaminhar à Coordenação de Tutoria.

10. ORIENTAÇÃO ACADÊMICA
A orientação acadêmica se configura em ações junto aos estudantes, visando
à construção conjunta de estratégias para uma constante melhoria do processo de
desenvolvimento acadêmico. Dentro dessa perspectiva, a equipe pedagógica do
curso trabalha na elaboração de estratégias e ações de orientação ao estudante de
pedagogia; na preparação e instrumentação dos tutores e na busca de soluções
institucionais e pessoais para situações adversas vividas pelos estudantes, que
advenham de sua formação universitária e/ou que interfiram na mesma.
O recurso Diário de Bordo do Ambiente virtual de Aprendizagem MOODLE
será utilizado para esta orientação com o objetivo acompanhar individualmente cada
sujeito aprendiz no seu itinerário acadêmico desde sua admissão no Curso de
Pedagogia até a sua formatura. Neste diário deve ser previsto o registro de todas as
atividades realizadas (com sucesso ou não) pelo formando, sua itinerância formativa.
A orientação vem então complementar, no âmbito institucional, o processo de
avaliação, conduzido entre discentes, tutores e docentes nos vários espaços
curriculares.
A orientação acadêmica ocorrerá conforme as seguintes modalidades:
I – orientação individualizada: que se realiza mediante relação direta entre o
professor orientador e o estudante.
II – orientação tutorial: aquela que inclui a modalidade anterior e que prevê
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também a relação entre o tutor e um grupo determinado de estudantes.
III – orientação dirigida: voltada para entender casos específicos de
estudantes que procuram o colegiado do curso, ou, ainda, que sejam convocados
por este com base em indícios de risco de desligamento.

11. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO
No contexto da educação a distância, as tecnologias de comunicação e
informação possibilitam o planejamento e implantação de diferentes estratégias
avaliativas de sorte a provocar o desenvolvimento da autonomia, participação e
capacidade de construção do conhecimento de cada estudante. A avaliação do
Curso de Licenciatura em Pedagogia EAD, enfocará diversos aspectos, que são
apresentados nos sub tópicos abaixo.

10.1 AVALIAÇÃO DO ALUNO

A concepção de avaliação para o Curso de Licenciatura de Pedagogia
EAD/UFBA

se

pauta

nas

avaliações

qualitativas,

que

se

desenvolverão

semestralmente através da avaliação da participação nos fóruns de discussão, salas
de bate- papo, trabalhos subjetivos, na auto-avaliação e na avaliação presencial.
Esta última é obrigatória e, segundo o Parágrafo 2º do Artigo 4º do Decreto
5622/2005, deve “prevalecer sobre os demais resultados obtidos em quaisquer
outras formas de avaliação a distância”.
A parcela de avaliação a distância constitui-se de um conjunto de atividades a
ser realizado pelo aluno, individualmente ou em grupo, como participação em
atividades interativas, com fóruns e salas de bate-papo. Se assim for determinado
pelo professor conteudista. Sugere-se que a avaliação de um componente curricular
constitua-se de uma combinação de avaliações realizadas presencialmente e a
distância, com notas de 01 a 10. Os estudantes que obtiverem média igual ou
superior a 5,0 (cinco) serão aprovados.
A avaliação presencial é realizada em cada componente e contempla
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experiências práticas, questões subjetivas contextualizadas e discursivas realizadas
individualmente ou em grupo. O objetivo dessa avaliação é confirmar os estudos
desenvolvidos pelo aluno durante o componente curricular.
A aplicação da avaliação presencial é coordenada pelo Professor Formador,
com anuência do Colegiado do Curso, e o lançamento das notas dessas avaliações
e respectivas segundas chamadas são de responsabilidade dos tutores presenciais,
sob orientação do professor formador.
Desde que comprovada e justificada a necessidade cujo parecer será dado
pelo professor formador, é facultada a realização de segunda chamada dessa
avaliação. Prevê-se igualmente, a realização de trabalhos domiciliares aos alunos
impossibilitados (por prerrogativas legais, como por exemplo, licença maternidade)
de comparecerem presencialmente ao Polo para a realização da prova presencial. A
confecção da atividade domiciliar cabe ao professor formador (com gabarito
comentado) e a sua correção ao tutor presencial.

10.2 FREQUÊNCIA

A frequência às atividades acadêmicas dos estudantes é mensurada através
dos acessos ao Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE e servirá como
instrumento de acompanhamento e avaliação de desempenho dos mesmos.

10.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Cada componente deverá ser avaliado pelos alunos no ambiente MOODLE.
Esta será uma condição para que ele possa se matricular no semestre seguinte.
Esta avaliação deve ser a mesma para todas as unidades que ofertarão o curso.
Seguindo o mesmo processo da Avaliação Institucional conduzido por uma
Comissão Própria de Avaliação (CPA), o Curso de Licenciatura de Pedagogia
EAD/UFBA realizará, de forma sistemática, sua auto avaliação anual. Essa auto
avaliação deverá se guiar por diversos parâmetros, os quais vêm sendo discutidos e
definidos no âmbito das CPAs das Instituições Públicas de Ensino Superior em sua
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relação com as Coordenações de Cursos. Entre os parâmetros importantes para
essa auto avaliação, destacam-se:
 Aqueles definidos no Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação (organização didático-pedagógica, docentes e instalações
físicas);
 Indicadores de evasão/retenção e suas motivações;
 Relatórios gerenciais do Sistema de Informação e Gestão Acadêmica
como os que indicam, por semestre, o número de reprovações (por
nota e falta) e aprovações, além da evasão nos componentes,
identificando- se, assim, problemas de natureza pedagógica;
 Resultados da aplicação do questionário socioeconômico dirigido aos
discentes, com o objetivo de identificar problemas de natureza social e
econômica dos alunos;
 Deficiência de estrutura física/virtual da Universidade;
 Problemas ocorridos no decorrer do processo de aprendizagem,
relatados pelos alunos, entre outros fatores existentes;
 Resultados da avaliação docente conduzida pelos Órgãos competentes
da UFBA;
 Aderência ao mercado e atualidade da Matriz Curricular do Curso.

Todos esses fatores e outros julgados importantes devem ser utilizados no
processo de auto avaliação do Curso de Licenciatura de Pedagogia EAD/UFBA,
coordenado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do Curso,
servindo de referência para a avaliação sistemática do Projeto Pedagógico do Curso.

11. INFRAESTRUTURA
11.1 DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - UFBA

A Faculdade de Educação da UFBA fica localizada na Avenida Reitor Miguel
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Calmon s/n - Campus Canela - 40.110 100 - Salvador - Bahia. Na graduação, a
FACED oferece os cursos de Pedagogia, Licenciatura em Ciências Naturais e
Educação Física, assim como, é responsável pela formação pedagógica dos vinte e
dois cursos de Licenciatura da UFBA.
Conta com a seguinte estrutura:

Biblioteca
Sala Professores – Depamento I;
Sala Professores – Depamento I;
17 salas de aula;
3 salas de Reunião;
1 sala de vídeo conferência;
1 sala de ginástica;
3 salas de Reunião.
Núcleo de Extensão
3 laboratórios de informática
1 laboratório de ciências - LIFE

Possui sala para os seguintes grupos de pesquisa:

GP Arte e Cultura e Gepel
GP Geine / Celepe
GP Gefis
GP Geling
GP Mel
GP – Escola Gestores
GP Lepeja
GP Lepel
GP HCEL
GP Nute
GP PROAJE
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GP Nepec/Projeto Irecê
GP Ling.Filosofia / Criethus/Pepsi/Epis
GP Formacce
GP Redepect / CAOS
GP Educação e Comunicação
GP Gestão
GP Necea / Pro-Infantil
Pro-Infância
Projeto Salvador
Projeto CECOP 2
Projeto PACTO
Observatório Edc Matemática

11.2 DOS POLOS PRESENCIAIS

No âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, o Polo é uma
estrutura
acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo às atividades de
ensino e aprendizagem dos cursos e programas de EaD de responsabilidade das
IES formadoras. O polo UAB é tipificado como efetivo se o mantenedor (responsável
pela infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos) for um ente federativo
(Estado ou Município) ou associado se o mantenedor for uma IES integrante do
Sistema UAB.
Para cumprir este papel, os polos UAB selecionados para a oferta deste curso
foram considerados aptos pela CAPES/MEC uma vez que foram avaliados e:


dispõem de infraestrutura adequada, recursos humanos qualificados e



documentação que comprove a sua institucionalização;



disponibilizam aos estudantes o acesso às tecnologias de informação e



comunicação (TIC) indispensáveis à mediação didático-pedagógica dos
cursos a distância (em especial quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem
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– AVA utilizado), aos conteúdos digitais das disciplinas e à biblioteca física e
virtual;


Seguem o disposto pela Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, atualizada
pela Lei 11.982 de 2009, atendendo aos padrões legais de acessibilidade; e



Possuem

identificação

visual

obrigatória

da

CAPES/MEC,

conforme

disposições da Assessoria de Comunicação Social (ACS).

No que diz respeito à infraestrutura, os polos situados nos municípios de Ipirá,
São Francisco do Conde, Sapeaçu, Serrinha e Vitória da Conquista UAB dispõem
de espaços com mobiliário correspondente às suas finalidades de um curso de
formação de professores em Pedagogia, além de condições adequadas de conforto
ambiental – iluminação, acústica e ventilação/climatização. Estes espaços são
descritos a seguir:
1. Espaços gerais:
i. sala para coordenação do polo (obrigatório);
ii. sala para secretaria (obrigatório);
iii. sala de reunião (opcional); e
iv. banheiros (pelo menos um feminino e um masculino, com
acessibilidade).
2. Espaços de apoio (obrigatórios):
i. laboratório de informática com instalações elétricas adequadas (rede
estabilizada); e
ii. biblioteca com espaço para estudos
3. Espaços acadêmicos:
i. sala multiuso (tutoria, aula, prova, video/webconferência etc.); e
ii. laboratório pedagógico.

A equipe responsável pela infraestrutura de um polo UAB inclui:
1. Coordenador de Polo;
2. Secretária(o) ou Apoio Administrativo;
3. Técnico(s) de informática;
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4. Biblioteconomista ou Auxiliar de Biblioteca;
5. Técnico(s) para laboratório pedagógico (se for o caso);
6. Pessoal de segurança; e
7. Pessoal de manutenção e limpeza.

Entrada do polo de Vitoria da Conquista

Entrada polo UAB Sapeaçu

Entrada do Polo UAB Ipirá

Sala de Coordenação do polo de Serrinha
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Sala da Tutoria e Reunião do polo de Serrinha

Biblioteca do polo de São Francisco do Conde

1. Sala de Aula do polo de São Francisco do Conde

2. Sala de informática do polo de São Francisco do Conde

109

12. CORPO DOCENTE

Docentes Departamento 1
Alessandra Carbonero Lima
Alessandra Santana Soares Barros
Célia Cristina de Oliveira
Celma Borges Gomes
Felix Marcial Diaz Rodriguez
Iracy Maria de Azevedo Alves
José Albertino Carvalho Lordelo
José Wellington Marinho de Aragão
Kelly Ludkiewicz Alves
Kleverton Bacelar Santana
Lanara Guimarães de Souza
Lygia de Sousa Viegas
Maria Roseli Gomes Brito de Sá
Marize Souza Carvalho
Marlene de Oliveira dos Santos
Marta Lícia Teles Brito de Jesus
Miguel Angel Garcia Bordas
Nanci Helena Rebouças Franco
Paulo Roberto Holanda Gurgel
Roberto Sidnei Alves Macedo
Robinson Moreira Tenório
Ronaldo Figueiredo Venas
Rosangela Costa Araújo
Sandra Mª Marinho Siqueira
Sara Marta Dick
Selma Cristina Silva de Jesus
Teresinha Fróes Burnham
Uilma Rodrigues de Matos Amazonas
Vanessa Sievers de Almeida
Wilson Nascimento Santos
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