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1 DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMATIVOS     

       

 

Seguem as informações sobre os dispositivos legais e normativos, 

conforme o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a 

distância (INEP). 

 

 Dispositivo Legal 
Explicitação do Dispositivo 

Pela IES 

1 
Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso 
O PPC está coerente com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

2 

Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana (Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho de 2004) 

A Educação das Relações Étnico-Raciais, 
bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos 
afrodescendentes estão inclusas na 
disciplina de Sociologia e atividades 

curriculares do curso previstas no Plano de 
Implantação da Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

3 
Titulação do corpo docente 

(Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996) 

Todo corpo docente tem formação em pós-
graduação. 

4 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

(Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) 
O NDE atende à normativa pertinente. 

5 

Carga horária mínima, em horas – para 
Bacharelados e Licenciaturas 

Resolução CNE/CES N° 02/2007 
(Graduação, Bacharelado, Presencial). 

Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de 
Saúde, Bacharelado, Presencial). 

Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 
Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 

(Pedagogia) 

O curso possui carga-horária de 3.208 
horas. 

 

6 

Tempo de integralização 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 

(Graduação, Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CES N° 04/2009 (Área de 

Saúde, Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CP 2 /2002 (Licenciaturas) 

O tempo mínimo de integralização do curso é 
de 8 semestres 

(4 anos). 
 

O tempo máximo de integralização do curso 
é de 14 semestres (7 anos). 

 

7 

Condições de acesso para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida 

(Dec. N° 5.296/2004, com prazo de 
implantação das condições até dezembro 

de 2008) 

A IES apresenta condições de acesso para 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida. 
 

8 
Disciplina obrigatória/optativa de Libras 

(Dec. N° 5.626/2005) 

O PPC prevê a inserção de Libras na 
estrutura curricular do curso como disciplina 

obrigatória. 

9 Informações acadêmicas As informações acadêmicas exigidas estão 
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 Dispositivo Legal 
Explicitação do Dispositivo 

Pela IES 
(Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, 
alterada pela Portaria Normativa MEC N° 

23 de 01/12/2010, publicada em 
29/12/2010) 

disponibilizadas na forma impressa e virtual. 

10 
Políticas de educação ambiental 

(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

Há integração da educação ambiental às 
disciplinas do curso de modo transversal, 
contínuo e permanente – garantido pela 

Política de Educação Ambiental da IES. 
Inclusive com conteúdo abordado nas 

disciplinas de Educação Ambiental e pelo 
Projeto Integrador. 

Quadro 1 - Dispositivos legais atendidos pela IES. 
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2 DADOS GERAIS DO CURSO  

       

 

 

A seguir estão apresentados os dados gerais do curso. 

 

 

Dados Gerais Do Curso 

DENOMINAÇÃO DO 

CURSO: 
PEDAGOGIA 

ENDEREÇO DE OFERTA DO 

CURSO: 

Rua Itacolimi, 450 – Portão – Curitiba/PR CEP: 81.070-150 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO: 

Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Nº. DE VAGAS ANUAIS 

SOLICITADAS: 

 

- 

 

40 

 

40 

 

- 

 

80 

REGIME DE MATRÍCULA: Seriado semestral 

DURAÇÃO DO CURSO: CARGA HORÁRIA TEMPO MÍNIMO TEMPO MÁXIMO 

3.208 8 semestres 14 semestres 

Quadro 2 - Resumo – Dados Gerais do Curso. 
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3 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS  

       

 

3.1 DA MANTENEDORA 

 

A entidade mantenedora da Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-

PR) é a ETC – ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado. 

 

3.1.1 Identificação 

 

Informações – Mantenedora 

Razão Social ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA 

CNPJ 04.972.854/0001-90 

Endereço Rua Itacolomi Nº 450 

Bairro Portão Cidade Curitiba 

UF Paraná CEP 81.070-150 

Fone (41) 3246-7722 Fax (41) 3248-0246 

E-mail secretaria@fatecpr.edu.br 
Quadro 3 - Dados da Mantenedora. 

 

3.1.2 Finalidades  

 

A FATEC-PR surgiu como extensão do sólido trabalho realizado pela 

Escola Tecnológica de Curitiba Ltda., no intuito de ampliar suas ações 

empreendedoras e seus objetivos de desenvolvimento local e regional, sendo sua 

finalidade precípua é a de atender a uma significativa parcela da população 

curitibana, principalmente a constituída pelos jovens egressos do ensino médio.  

 

3.1.3 Condição Jurídica e Fiscal  
 

A Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. é pessoa jurídica de direito privado, 

com fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná e com seu Contrato 

Social na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20020103263, na data de 18 

mailto:secretaria@fatecpr.edu.br
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de janeiro de 2002. 

 

3.1.4 Dirigente Principal 
 

Seguem os dados do dirigente principal da mantenedora. 

 

Dirigente Principal – Mantenedora 

Nome João Paulo Alves da Silva 

Cargo Presidente 

CPF 173.958.538-06 RG 22.212.241-9 

Endereço Rua Amadeu Miras Nº 85 

Bairro Jd. Vitória Cidade Avaré 

UF São Paulo CEP 18.708-667 

Fone 14-3732-2812 FAX   

E-mail presidencia@desconta.com.br 

 
Quadro 4 -  Dados do Dirigente Principal da Mantenedora. 

 

3.1.5 Histórico da Mantenedora  
 

A mantenedora da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR é a 

Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. - ETC, pessoa jurídica de direito privado, com 

fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná e com seu Contrato 

Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20020103263, na 

data de 18 de janeiro de 2002 e inscrita no CNPJ sob nº 04.972.854/0001-90 e no 

mesmo endereço da mantida. 

A última alteração contratual, datada de 13 de junho de 2007, está arquivada 

no mesmo órgão oficial. 

A Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. é uma instituição jovem, dedicada ao 

ensino de nível técnico profissionalizante e de nível superior. Constituída no ano de 

2002, sua finalidade precípua é a de atender a uma significativa parcela da 

população curitibana e da região metropolitana, principalmente a constituída pelos 

jovens egressos do ensino fundamental e médio que notoriamente necessitam de 

uma oportunidade de aprendizagem profissionalizante. Assim, pela iniciativa de 

pessoas experientes em áreas tecnológicas e em educação técnica profissional, 

foram iniciados os trabalhos de constituição da ETC por seus sócios fundadores, 

Profs. Luiz Carlos Jesus Asmir e Vera Lúcia Adib Asmir. 

Os trabalhos educacionais da ETC foram iniciados com o Colégio Técnico 

mailto:presidencia@desconta.com.br
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de Curitiba – CTC, com os seguintes cursos técnico-profissionalizantes: Curso 

Técnico em Computação, Curto Técnico em Telecomunicações e Curso Técnico em 

Eletrônica Industrial e Automação. Na sequência, com a Faculdade de Tecnologia 

de Curitiba - FATEC-PR, foram implantados os cursos superiores de Tecnologia em 

Redes de Computadores, em Sistemas de Telecomunicações, e em Eletrônica 

Industrial. Em 2009 foi autorizado o Curso de Administração, bacharelado.  

A ETC conta com uma infraestrutura de qualidade e com um quadro de 

pessoal técnico-administrativo e docente à altura de suas aspirações, que buscam 

permanentemente a excelência na qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

3.1.6 Áreas de Atuação e Inserção Regional 
 

Conforme prevê o contrato social, a Escola Tecnológica de Curitiba Ltda.  

exerce suas atividades no município de Curitiba, Estado do Paraná, pretendendo 

ampliar seu raio de ação, na medida do crescimento previsto no PDI. 

A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA (FATEC-PR) pretende 

dentro das características regionais, oferecer os cursos de graduação - atendendo à 

demanda regional e cumprindo seu papel social. 

É importante ressaltar a relevância do credenciamento da IES para região e 

sua reconhecida proposta de qualidade de ensino, pois apresenta uma excelente 

estrutura física, corpo docente qualificado e inovadora proposta pedagógica. 

A IES apresenta um pessoal técnico-administrativo em quantidade adequada 

e, sempre que necessário, recruta e qualifica novos funcionários para atender o nível 

de qualidade exigido. 

A IES foi pensada a partir da sua missão, visão, princípios, valores e inserção 

regional que constituem a sua vocação, pois está ciente de que a mudança 

provocada pelos avanços tecnológicos e pelo cenário globalizado é a grande 

certeza. 

As organizações e os seus talentos humanos necessitam estar preparadas 

para trabalharem com mudanças que ocorrem na atualidade. Entende-se que a 

economia não é só global, mas, também, instantânea e que não se trata apenas de 

inovações de produtos ou serviços, mas também de inovação estratégica, ou seja, a 

capacidade de mudar profundamente os modelos de gestão e de negócio atuais, 
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para criar novas formas de atender os clientes, criando riquezas para todos. 

 Outra característica é a sociedade da informação que está ingressando, a 

passos largos, no que pode ser chamado de era da economia do conhecimento. 

Muita riqueza estará sendo gerada e muita riqueza também poderá estar sendo 

destruída e isto depende, em grande parte, das técnicas de gestão e 

empreendedorismo. 

A inovação estratégica envolve três aspectos básicos: o desafio às 

ortodoxias, a descontinuidade e competências-chave. O desafio às ortodoxias 

compreende ações revolucionárias, que possam quebrar tabus e abrir novos 

caminhos. As ações relativas à descontinuidade devem conduzir a estratégias a 

serem operacionalizadas em um futuro que se pode fazer acontecer; nada irreal ou 

falso, mas com os pés no chão. As competências-chave dizem respeito ao profundo 

autoconhecimento das potencialidades das organizações; quais os conhecimentos 

que têm e para onde podem esses conhecimentos conduzir. 

 

3.2 DA MANTIDA 

 

Seguem os dados da mantida FATEC-PR. 

 

3.2.1 Identificação 

 

 Os dados de identificação e localização da mantida são os constantes no 

quadro a seguir. 

 

Informações – Mantida 

Nome FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA – FATEC-PR 

Sigla FATEC-PR 

Endereço Rua Itacolomi Nº 450 

Bairro Portão Cidade Curitiba 

UF Paraná CEP 81.070-150 

Fone (41) 3246-7722 

Fax (41) 3248-0246 

E-mail secretaria@fatecpr.edu.br 

Site www.fatecpr.edu.br 

 

Quadro 5 – Identificação e Localização da Mantida. 
 

mailto:secretaria@fatecpr.edu.br
http://www.fatecpr.edu.br/
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Foto 1 – Foto da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR. 

Fonte: FATEC-PR (2013). 

 

3.2.2 Dirigente Principal 

 

Seguem os dados do dirigente principal da mantida. 

 

Dirigente Principal – Mantida 

Nome Mauro Afonso Rizzo 

Cargo Diretor Geral 

CPF 261.864.598-70 RG 23.700.791-5 

Endereço Rua Antonio Corvino, 30 Vila Mariana - Botucatu 

Fone (14) 99775-4505 

E-mail mauro.rizzo@uol.com.br  

 
Quadro 6 - Dados do Dirigente Principal da Mantida. 

 

3.2.3 Contextualização e Resumo Histórico da IES 

 

A FATEC-PR é uma instituição particular de ensino superior, mantida pela 

Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. (ETC), pessoa jurídica de direito privado, com 

fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná, com Contrato Social 

mailto:mauro.rizzo@uol.com.br
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registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20020103263, na data de 

18/01/2002, com alterações devidamente registradas. Em 2007, mudou do endereço 

na Rua Vinte e Quatro de Maio, 452 Centro. Curitiba/PR, para a Rua Itacolomi, 450 – 

Portão, Curitiba. A Portaria 265, de 06/04/2011 efetivou a mudança de endereço 

(processo MEC n° 23000.000860/2007-23). 

A mantenedora Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. (ETC) iniciou suas 

atividades em 2002, com cursos técnicos profissionalizantes de nível médio, com o 

Colégio Técnico de Curitiba (CTC), que atualmente oferece cursos técnicos de nível 

médio subsequente e concomitante e o ensino médio regular. 

A FATEC-PR surgiu como extensão do trabalho realizado pela Escola 

Tecnológica de Curitiba Ltda., no intuito de ampliar suas ações empreendedoras e 

seus objetivos de desenvolvimento local e regional para contribuir para a educação.  

Nas mesmas instalações da FATEC-PR funciona o CTC - Colégio de 

Tecnologia de Curitiba, mantido pela ETC, onde são ofertados, no turno diurno e 

noturno, quatro cursos técnicos concomitantes e subsequentes, ao nível do segundo 

grau (Técnico em Automação Industrial, Técnico em Informática para Internet, 

Técnico em Telecomunicações e Técnico em Eletrotécnica) e oferta também o Curso 

de Ensino Médio Regular, no período da manhã. 

Até meados de 2013, a FATEC-PR fazia parte de um grupo, denominado 

ADAS, onde participava a Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, o 

Colégio Técnico de Curitiba (reconhecido pela SEED-PR), a Daysoft, empresa 

desenvolvedora de software, que oferecia oportunidade de trabalho aos alunos da 

faculdade, a Prime Saúde e a Fundação Natureza Pura (FNP) que oferecia, 

anualmente, bolsas de estudo de até 40%, para os alunos da Faculdade. 

A FATEC-PR também realiza atividades e Cursos de Extensão e 

Profissionalizantes, em áreas tecnológicas dos cursos que oferta. Dentre estes 

cursos têm ofertado os seguintes: NR-10, Comandos Industriais; Eletrônica 

Analógica (Eletrônica Básica); Eletrônica Digital; Instalação Elétrica Residencial e 

Predial; Microprocessadores e Microcontroladores PIC; Microcontrolador da Família 

8051; NR 10; SEP; Informática Básica; Linguagem C++; Linguagem C; Linguagem 

Delphi; Linguagem Java; Linguagem Visual Basic; Programação Dot NET; 

Montagem e Manutenção de Computadores; Sistema Operacional Linux; 

Cabeamento Estruturado; Comunicações de Dados; Telefonia Básica e Telefonia 

Celular.  
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A FATEC-PR - Faculdade de Tecnologia de Curitiba, mantida pela ETC - 

Escola Tecnológica de Curitiba S/C Ltda., foi credenciada pelo MEC através da 

Portaria No. 159, de 19 de janeiro de 2005, publicada no Diário Oficial da União do 

dia 20 de janeiro de 2005.  

A FATEC-PR iniciou suas atividades no ensino superior no ano de 2005, e 

atualmente, a IES conta com 4 (quatro) cursos, sendo 3 (três) cursos superiores de 

tecnologia e 1 (um) curso de bacharelado. 

O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores, autorizado na mesma 

portaria de credenciamento da IES e com o Curso de Tecnologia em Sistemas de 

Telecomunicações e Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, autorizados pelas 

Portarias No. 1.100 e 1.101, de 5 de abril de 2005, respectivamente, publicadas no 

DOU de 6 de abril de 2005.  

O Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial foi reconhecido pela Portaria 

Ministerial Nº 471, de 22 de novembro de 2011, publicada no DOU de 24/11/2011.  

O Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações foi reconhecido 

pela Portaria Ministerial Nº 302, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 

31/12/2012.  

O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores foi reconhecido pela 

Portaria Ministerial Nº 298, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 

31/12/2012.  

O Curso de Administração, bacharelado, autorizado pela Portaria Nº 185 de 

06/02/2009, publicada no Diário Oficial da União em 09/02/2009 foi reconhecido pela 

Portaria 664 de 12/12/2013, publicada no DOU de 13/12/2013. 

Todos os cursos de graduação superior da FATEC-PR funcionam no período 

noturno.  

Cada um dos cursos superiores, ofertados pela FATEC-PR, têm autorizadas 

100 vagas anuais e todos são ofertados no regime semestral e no período noturno. 

A IES também oferece cursos de pós-graduação lato sensu. 
 

3.2.4 Finalidades 

 

Alinhada aos novos tempos, a Faculdade desenvolve esforços objetivando 

o processo de permanente atualização administrativa com uma gestão participativa, 

buscando a otimização de seus processos e a consolidação de sua atuação junto à 



 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 22 - 

sociedade.  

A qualidade dos serviços oferecidos, o pronto atendimento à sua clientela e 

a permanente busca da melhoria, são princípios que balizam as ações internas e 

relações externas da Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR). 

Nesse contexto, a Instituição de Ensino Superior é consciente de seu papel 

como instituição promotora de mudanças, mediante a formação e qualificação do 

homem-cidadão que interage ativamente junto à sociedade, promovendo o 

crescimento e desenvolvimento local, regional e nacional. 

Segundo o Regimento Geral, as finalidades da FATEC-PR são as seguintes: 

 
[…] 

Artigo 2º A FATEC-PR, integrada por uma comunidade de 
professores, alunos e de pessoal técnico e de apoio administrativo, para a 
concretização de sua missão, tem por objetivos: 

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

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 

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

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

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

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

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

Parágrafo Único. No desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais, a FATEC-PR, em conformidade com os princípios da 
Entidade Mantenedora, respeitará e difundirá os princípios universais dos 
direitos humanos e da preservação do meio ambiente. 
[…] (REGIMENTO INTERNO). 

 

3.3 PROPOSTA DA INSTITUIÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vive momentos de intensas transformações 

decorrentes da necessidade de se compatibilizar, otimizar, adequar ou mesmo 

transmutar valores que a ela não se convergem, visto que, no século XXI cada vez 

mais a valorização do Capital Intelectual está em voga. 
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Não se pode negar que a Universidade é o meio pelo qual se materializa o 

produto do saber, que doravante será chamado de Capital Intelectual. As Instituições 

de Ensino Superior, de Extensão e de Pesquisa deverão se desenvolver a ponto de, 

não só garantirem a sua inserção no mundo globalizado, mas para exercer, com 

primor inigualável, aquilo que se pode definir como função sustentadora dos 

aspectos básicos para garantir o direito a uma vida digna a todo e qualquer Homem. 

A demanda cada vez maior por novas vagas nas universidades e a falta de 

recursos governamentais para criação e ampliação de vagas no setor público vêm 

sendo um grande desafio e têm encontrado na instalação de universidades privadas 

a garantia do comprimento do direito ao acesso ao ensino superior a todo cidadão, 

em especial, o brasileiro que assim desejar. 

Discutir as causas do crescimento de demanda pelos cursos de graduação e 

as maneiras para suprir tal demanda sem a “massificação do ensino" é 

indispensável. Superar a concepção de ensinar por ensinar é também necessário.  

Atender a demanda por vagas nas universidades, de forma consciente, 

facilitará a formação de uma sociedade crítico-reflexiva e, jamais, simplesmente, 

portadora de diplomas e certificados que não garantem ao indivíduo uma postura 

ética e um comprometimento moral com o seu próximo. 

Dado às transformações sofridas pela universidade, no que concerne aos 

seus objetivos e finalidade, e por estar o conhecimento disseminado em todos os 

segmentos sociais, representado nas mais diversas formas e propagado por 

intermédio dos meios de comunicação de massa, é preciso pensar e repensar, com 

bastante moderação: a missão institucional de uma universidade; a maneira de se 

buscar formas de assegurar um ensino de qualidade que contemple a diversidade 

cultural e de conhecimento daqueles a que ela se destina, simultaneamente, ao 

atendimento da oferta e procura pelos cursos superiores. 

Preocupadas em formar profissionais com competências e habilidades para 

atuarem nas mais diversas áreas e ainda capazes de exercerem sua própria 

cidadania, a ETC- ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA., por intermédio 

de sua Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC_PR) propõe, no presente 

projeto, uma ampla discussão acerca da postura e do perfil que deverá sustentar 

doravante. Todos os seus esforços estarão voltados para a análise de fatores que 

ela considera imprescindíveis na realização do seu trabalho, ou seja, na formação de 

cidadãos críticos que, ao atuarem no mercado de trabalho local ou em outro, estarão 
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se portando de maneira coerente e consciente. 

A Faculdade de Tecnologia de Curitiba como uma instituição preocupada 

com a construção de novos conhecimentos e de profissionais éticos e tecnicamente 

capacitados, pretende adotar uma prática pedagógica que parta da realidade 

econômica, social e cultural do aluno (senso-comum) incluindo-o no universo 

catedrático, para que  possa refletir a sua prática e por meio da comparação crítico-

reflexiva, adquirir o conhecimento elaborado sistematicamente (o conhecimento 

científico). 

Em face do exposto, pretende a Instituição, com este projeto, inserir-se no 

conjunto das grandes instituições do Brasil e do Mundo que trabalham em prol do 

crescimento do Homem na sua totalidade pessoal, espiritual e profissional. 

 

3.4 CONTEXTUALIZAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS SUAS INSERÇÕES 

INSTITUCIONAL, POLÍTICA, GEOGRÁFICA E SOCIAL 

 

3.4.1 Áreas de Influência e Atuação da FATEC-PR 

 

A FATEC-PR possui uma zona de influência extensa, por poder receber 

alunos de diversos municípios do Paraná, e, mais acentuadamente, de Curitiba e de 

sua Região Metropolitana, sendo seu ambiente de maior atuação na Mesorregião 10 

do Paraná, mais especificamente com os municípios de Adrianópolis, Agudos do 

Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, 

Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Doutor 

Ulisses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro 

Barras, Quitandinha, Lapa, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul 

e Tunas do Paraná. 

 

3.4.2 Mesorregiões do Estado do Paraná 

 

A figura a seguir mostra as Mesorregiões do Estado do Paraná. 
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Figura 1 - Regiões do Estado do Paraná. 

FONTE: Site do IBGE. 
 

A Região Metropolitana de Curitiba é a 118ª maior área metropolitana do 

mundo. Estimativas do Censo 2007, do IBGE, apontam que a Região Metropolitana 

de Curitiba tem 3.595.662 habitantes, concentrando maior PIB do sul do país e o 

terceiro nacional, com pouca diferença em relação ao segundo colocado. Com estes 

dados, a Grande Curitiba classifica-se como a 9ª maior e mais importante região 

metropolitana do país. 

 

 
Figura 2 - Região Metropolitana de Curitiba. 

FONTE: Site do IBGE. 

Região Sul-PR 

R.M.C. 



 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 26 - 

 

3.4.3 Dados Demográficos da Região 

 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é a 118ª maior área metropolitana 

do mundo. Estimativas do Censo 2007, do IBGE, apontam que a Região 

Metropolitana de Curitiba tem 3.595.662 habitantes. A Grande Curitiba classifica-se 

como a 9ª maior e mais importante região metropolitana do país. 

 

TABELA 1 – DADOS PRINCIPAIS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA RMC (IBGE, CENSO 
2000). 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO ÁREA DENSIDADE DISTÂNCIA 
DA 

CAPITAL 
Km 

DATA DE 
CRIAÇÃO 

DATA DE 
INCLUSÃO 

Adrianópolis 7.007 1.423 4,92 133 25/07/1960 16/05/1995 

Agudos do Sul 7.221 145 49,80 73 25/07/1960 22/04/1998 

Almirante Tamandaré 88.277 276 319,84 17 10/10/1947 02/01/1974 

Araucária 94.258 466 202,27 27 11/02/1890 02/01/1974 

Balsa Nova 10.153 408 24,88 42 25/01/1961 02/01/1974 

Bocaiúva do Sul 9.050 832 10,88 40 16/03/1934 02/01/1974 

Campina Grande do 
Sul 

34.566 601 57,51 31 07/02/1956 02/01/1974 

Campo Largo 92.782 1.192 77,84 32 02/04/1870 02/01/1974 

Campo Magro 20.409 274 74,49 10 11/12/1995 11/12/1995 

Cerro Azul 16.352 1.193 13,71 87 27/12/1897 29/12/1994 

Colombo 183.329 199 921,25 19 13/01/1890 02/01/1974 

Contenda 13.241 324 40,87 48 14/11/1951 02/01/1974 

Curitiba 1.587.315 433 3665,85 0 29/03/1693 02/01/1974 

Doutor Ulisses 6.003 779 7,71 170 20/11/1990 29/12/1994 

Fazenda Rio Grande 62.877 173 363,45 19 29/01/1990 29/01/1990 

Itaperuçu 19.344 288 67,17 37 09/11/1990 09/11/1990 

Lapa 41.838 2145 19,50 71 07/03/1872 08/03/2002 

Mandirituba 17.540 348 50,40 45 25/07/1960 02/01/1974 

Pinhais 102.985 61 1688,28 7 18/03/1992 18/03/1992 

Piraquara 72.886 225 323,94 22 17/01/1890 02/01/1974 

Quatro Barras 16.161 170 95,06 31 25/01/1961 02/01/1974 

Quitandinha 15.272 452 33,79 72 13/06/1961 29/12/1994 

Rio Branco do Sul 29.341 835 35,14 33 10/10/1947 02/01/1974 

São José dos Pinhais 204.316 900 227,02 15 27/12/1897 02/01/1974 

Tijucas do Sul 12.260 686 17,87 62 14/11/1951 29/12/1994 

Tunas do Paraná 3.611 623 5,80 87 30/04/1990 30/04/1990 

RMC 2.768.394 15.45
1 

179,17 ---- 02/01/1974 ---- 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 

 

Criada pela Lei Complementar Federal n.º 14/73, a Grande Curitiba é 

composta atualmente por 29 municípios, conforme mostra o quadro a seguir 

elaborado, elaborado com base em dados do IBGE de 2009: 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
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TABELA 2 – DADOS DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE CURITIBA. 

Município Legislação 
Área (km²) 

12 
População 

(2009) 
IDH13 

PIB em R$ 
(2005)4 

Adrianópolis  Lei Est. nº 11.096/95  1.349,338 6.856 
0,683 
médio 

R$26 milhões 

Agudos do Sul  Lei Est. nº 12.125/98  192,228 8.735 
0,712 
médio 

R$35,9 milhões 

Almirante 
Tamandaré 

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

195,145 97.523 
0,728 
médio 

R$493 milhões 

Araucária  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

469,166 117.964 
0,801 

elevado 
R$7 bilhões 

Balsa Nova  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

396,914 11.252 
0,781 
médio 

R$168 milhões 

Bocaiúva do Sul  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

826,344 9.989 
0,719 
médio 

R$48,5 milhões 

Campina Grande do 
Sul  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

539,861 36.825 
0,761 
médio 

R$291 milhões 

Campo do Tenente  

 
304,489 7.125 

0,687 
médio 

R$65,2 milhões 

Campo Largo  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

1.249,422 112.548 
0,774 
médio 

R$1,1 bilhão 

Campo Magro  Lei Est. nº 11.096/95  275,466 23.607 
0,740 
médio 

R$105 milhões 

Cerro Azul  Lei Est. nº 11.027/94  1.341,187 18.660 
0,684 
médio 

R$77,2 milhões 

Colombo  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

198,007 247.268 
0,764 
médio 

R$1,1 bilhão 

Contenda  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

299,037 15.728 
0,761 
médio 

R$103 milhões 

Curitiba  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

434,967 1.851.215 
0,856 

elevado 
R$49,9 bilhões 

Doutor Ulysses  Lei Est. nº 11.027/94  781,447 6.145 
0,627 
médio 

R$30 milhões 

Fazenda Rio Grande  Lei Est. nº 11.027/94  116,676 80.868 
0,763 
médio 

R$377 milhões 

Itaperuçu  Lei Est. nº 11.027/94  312,382 23.501 
0,675 
médio 

R$91,8 milhões 

Lapa  Lei Est. nº 13.512/02  2.045,893 42.933 
0,754 
médio 

R$448 milhões 

Mandirituba  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

379,179 21.885 
0,760 
médio 

R$170 milhões 

Piên  

 
254,903 11.214 

0,753 
médio 

R$287,8 milhões 

Pinhais  Lei Est. nº 11.027/94  61,007 118.319 
0,815 

elevado 
R$1,5 bilhão 

Piraquara  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

227,560 87.285 
0,744 
médio 

R$360,8 milhão 

Quatro Barras  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

179,538 19.277 
0,774 
médio 

R$341 milhões 

Quitandinha  Lei Est. nº 11.027/94  447,023 16.608 
0,715 
médio 

R$61,6 milhões 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IBGE_.C3.A1rea-12
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-13
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IBGE_PIB-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adrian%C3%B3polis_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agudos_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie12125-98.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almirante_Tamandar%C3%A9_%28Paran%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almirante_Tamandar%C3%A9_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arauc%C3%A1ria_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balsa_Nova
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bocai%C3%BAva_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_do_Tenente
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Largo_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Magro
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerro_Azul_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colombo_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contenda
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor_Ulysses
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Rio_Grande
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itaperu%C3%A7u
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lapa_%28Paran%C3%A1%29
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie13512-02.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandirituba
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%AAn
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinhais
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piraquara
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quatro_Barras
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quitandinha
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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Município Legislação 
Área (km²) 

12 
População 

(2009) 
IDH13 

PIB em R$ 
(2005)4 

Rio Branco do Sul  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

814,361 33.142 
0,702 
médio 

R$550,6 milhões 

Rio Negro  

 
603,246 31.261 

0,801 
elevado 

R$559,6 milhões 

São José dos 
Pinhais  

Lei Compl. Fed. nº 
14/73  

945,717 279.297 
0,801 

elevado 
R$6,7 bilhões 

Tijucas do Sul  Lei Est. nº 11.027/94  672,197 13.762 
0,716 
médio 

R$72 milhões 

Tunas do Paraná  Lei Est. nº 11.027/94  668,481 6.753 
0,686 
médio 

R$70,939 
milhões 

Total 
 

15.418,543 3.307.945 
0,8243 

elevado 
R$71,1 bilhões 

Fonte: IBGE – Dados de 2009. 

 

Os dados estatísticos mostrados nas figuras a seguir, obtidas pela CPA da 

FATEC-PR no portal do SEBRAE em 2012, e que foram elaborados com base em 

dados do IBGE obtidos do Censo demográfico de 2010, indicam que o potencial 

para a IES é grande e pode contribuir significativamente na sua área de influência, 

em função do número de empresas que pode absorver os formados. 

 

 
Figura 3 – Características da Região onde se insere a FATEC-PR. 

Fonte: Portal do SEBRAE. 

 
3.4.4 O Município de Curitiba e o seu entorno 

 

Nos seus primórdios, a região de Curitiba era uma região de floresta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IBGE_.C3.A1rea-12
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-13
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IBGE_PIB-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Negro_%28Paran%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tijucas_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tunas_do_Paran%C3%A1
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-IDH_RM-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano


 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 29 - 

exuberante onde reinavam as araucárias. Os nativos tupi-guaranis, que habitavam 

região, referiam-se a ela como Curii Tiba, que pode ser traduzido como pinheiral. 

No início da Era Cristã, o Planalto Curitibano era habitado por povos 

ceramistas de tradição Itararé. Casas subterrâneas, encontradas em sítios 

arqueológicos nos arredores de Curitiba, mostram a adaptação dos nativos às 

condições adversas do clima, como os ventos frios. 

Por época da chegada dos portugueses ao Brasil, o Planalto Curitibano era 

ocupado por grupos das famílias linguísticas Jê e Tupi-Guarani. 

As primeiras décadas do século 16 marcaram o início de uma guerra de 

conquista dos europeus contra os povos indígenas que habitavam os planaltos do 

Sul e Sudeste do Brasil. Eram expedições portuguesas e espanholas em busca de 

metais e pedras preciosas e índios para escravizar. 

Existem relatos de que os campos de Curitiba foram descobertos pela 

expedição de Pero Lobo, em 1531. Essa expedição bandeirante partiu de Cananéia 

em busca de ouro e prata na região dos Incas, seguindo uma trilha indígena que 

passava pelos arredores da atual cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A 

expedição acabou sendo dizimada pelos índios guaranis, nas proximidades de Foz 

do Iguaçu, durante a travessia do rio Paraná. 

 

 

Foto 3. Vista Aérea parcial de Curitiba/PR. 
Fonte: internet. 

 

Em 4 de novembro de 1668 reuniram-se trinta homens bons e solicitaram ao 
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Capitão Gabriel de Lara, de Paranaguá a elevação do pelourinho. Este simbolizava 

a implantação da categoria de vila e a submissão ao Rei. O pedido foi deferido e o 

pelourinho levantado, mas não foram eleitas as autoridades.  

Não havendo a eleição de autoridades, a implantação da vila não se 

efetivou. Gabriel Lara indicou um Capitão Povoador, que era seu representante, 

responsável pela manutenção da ordem pública. Este representante foi Matheus 

Martins Leme, natural de São Paulo. (Vol VII pág. 259 e 260 Tit. Martins Bonilhas) 

Genealogia Paulistana de Silva Lemes. 

Esta situação peculiar, irregular, se manteve até que o envelhecimento do 

Capitão Povoador foi acompanhado por um grande aumento da violência.  

Em 1693, os curitibanos fizeram um requerimento a Matheus Leme exigindo 

a eleição das autoridades. O Capitão Povoador, que até então exercia autoridade 

quase absoluta, aceitou o pedido. 
 

 

Foto 3. Vista do Jardim Botânico de Curitiba. 
Fonte: Internet. 

 

As eleições ocorreram em 29 de março de 1693, sendo eleitos os 

componentes da câmara municipal, os juízes, o procurador da câmara e o escrivão. 
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Foto 3. Vista do Museu Oscar Niemayer em Curitiba. 
Fonte: Internet. 

 

O ato foi oficializado pelo então Capitão-mor de Paranaguá, Francisco da 

Silva Magalhães, concluindo a organização política da vila de Curitiba. 

 

3.4.5 Aspectos Geográficos e Econômicos 

 

As informações abaixo se referem aos indicadores geográficos de Curitiba, 

como forma de melhor visualização das condições gerais da comunidade. Vale 

ressaltar que as fontes da presente pesquisa encontram-se identificadas nos 

próprios quadros e tabelas. 
 

TERRITÓRIO  

 

INFORMAÇÃO FONTE DATA   

Altitude IBGE 2007 908 metros 

Desmembrado IPARDES 2007 Paranaguá 

Instalação IPARDES 2007 29/03/1693 

Área Terrestre SEMA 2007 435,495 km
2
 

Distância à 
Capital 

SETR 2007 - km 

Quadro 7 - Informações do Território. 
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    ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Número de Eleitores  TSE 2008 1.254.776 pessoas 

Prefeito(a) TRE 2010 Luciano Ducci 

Quadro 8 - Área Político- Administrativa. 
 

    ÁREA SOCIAL  

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - Total IBGE 2000 1.587.315 habitantes 

População - Estimada IBGE 2009 1.851.215 habitantes 

Pessoas em Situação de Pobreza (2)  IBGE/IPARDES 2000 155.080   

Famílias em Situação de Pobreza (2)  IBGE/IPARDES 2000 42.620   

População Economicamente Ativa IBGE 2000 828.717 pessoas 

População Ocupada IBGE 2000 712.040 pessoas 

Número de Domicílios - Total  IBGE 2000 542.310   

Matrículas na Pré-escola SEED 2008 23.470 alunos 

Matrículas no Ensino Fundamental SEED 2008 249.846 alunos 

Matrículas no Ensino Médio SEED 2008 80.463 alunos 

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2008 114.544 alunos 

Quadro 9 - Área Social. 
 

    ECONOMIA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA   ESTATÍSTICA  

Número de Estabelecimentos – RAIS MTE 2008 52.285   

Número de Empregos – RAIS MTE 2008 771.798   

Produção de Milho IBGE 2008 382 toneladas 

Produção de Uva IBGE 2008 49 toneladas 

Produção de Feijão IBGE 2008 9 toneladas 

Bovinos IBGE 2008 1.092 cabeças 

Equinos IBGE 2008 432 cabeças 

Galináceos IBGE 2008 5.462 cabeças 

Ovinos IBGE 2008 164 cabeças 

Suínos IBGE 2008 332 cabeças 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Total SEFA 2008 23.942.954.247 R$ 1,00 (P) 

VAF - Produção Primária SEFA 2008 188.392.101 R$ 1,00 (P)  

VAF - Indústria SEFA 2008 10.384.726.693 R$ 1,00 (P) 

VAF - Indústria - Simples Nacional SEFA 2008 267.475.869 R$ 1,00 (P) 
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VAF - Comércio/Serviços SEFA 2008 11.589.701.011 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio - Simples Nacional SEFA 2008 1.493.558.985 R$ 1,00 (P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2008 19.099.588 R$ 1,00 (P) 

Receitas Municipais Prefeitura 2008 3.782.943.323,95 R$ 1,00 

Despesas Municipais Prefeitura 2008 3.673.073.275,99 R$ 1,00 

ICMS por Muncípio de Origem do 
Contribuinte 

SEFA 2009 4.922.022.618,09 R$ 1,00 

Quadro 10 - Economia de Curitiba. 
 

    INFRAESTRUTURA  

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Abastecimento de Água  SANEPAR  2009 654.335 unid. atend. (3)  

Atendimento de Esgoto SANEPAR  2009 575.750 unid. atend. (3) 

Consumo de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 4.190.364 mwh 

Consumidores de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 684.197   

Quadro 11 – Infraestrutura. 
 

    INDICADORES 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Densidade Demográfica IPARDES 2009 4.250,83 hab/km
2
 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-M PNUD/IPEA/FJP 2000 0,856   

Índice Ipardes de Desempenho Municipal – 
IPDM 

IPARDES 2007 0,8106   

PIB Per Capita IBGE/IPARDES 2007 21.025 R$ 1,00 

Índice de Gini IBGE 2000 0,590   

Grau de Urbanização IBGE 2000 100,00 % 

Taxa de Crescimento Geométrico IBGE 2000 2,13 % 

Coeficiente de Mortalidade Infantil SESA 2008 9,83 mil NV (P) 

Taxa de Pobreza (2)  IBGE/IPARDES 2000 8,61 % 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais  IBGE 2000 3,4 % 

Valor Bruto Nominal da Produção 
Agropecuária 

DERAL 2008 8.790.764,88 R$ 1,00 

(1) - Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da União 
em 14 de novembro de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavél, Colombo, 
Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não houve contagem da 
população e, nesses casos, foi considerada a estimativa na mesma data. 

(2) - Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar per capita de até 1/2 
salário mínimo. Os dados referentes a Situação de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo 
Demográfico (IBGE) e das Tabulações especiais feitas pelo Ipardes. 

(3) - Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 
independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, 
SANEPAR). 

Quadro 12 - Indicadores. 
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Curitiba está localizada no primeiro planalto do Paraná, na sua parte menos 

ondulada, no também denominado planalto curitibano. Ocupa o espaço geográfico 

de 432,17 km² de área na latitude 25º25'40"S e longitude 49º16'23"W. O litoral do 

estado está a uma distância de 70 quilômetros da cidade (Oceano Atlântico). O 

município tem uma extensão norte-sul de 35 km e leste-oeste de 20 km. Entretanto, 

Curitiba não se limita ao seu espaço, pois os laços culturais com os povos de todos 

os continentes existem desde a chegada dos imigrantes; dentre os mais numerosos 

estão os portugueses, italianos, poloneses, alemães, ucranianos, japoneses, sírios e 

libaneses. 

Tal peculiaridade dá a Curitiba duas grandes características: primeiramente, 

seu atraente caráter multicultural e cosmopolita e, em segundo lugar, ser a cidade-

pólo da Região Metropolitana, que atualmente é composta por 26 municípios. 

 

3.4.6 Geologia 

 

Na região de Curitiba encontram-se sedimentos da formação Guabirotuba. 

Tais sedimentos ocorreram durante o Quaternário Antigo ou Pleistoceno, de origem 

flúvio-lacustre que preencheram uma antiga e grande depressão, formando a 

chamada bacia de Curitiba. 

 

3.4.7 Relevo 

 

O relevo de Curitiba é levemente ondulado. A altitude média da cidade é de 

934,6 m acima do nível do mar, variando entre os valores mínimo e máximo de 900 

e 1000 m, aproximadamente. 

Curitiba, capital do Estado do Paraná, possui superfície de 432,17 km² no 

Primeiro Planalto Paranaense, o qual foi descrito por Reinhard Maack (1981) como 

"uma zona de eversão entre a Serra do Mar e a Escarpa Devoniana", mostrando um 

plano de erosão recente sobre um antigo tronco de dobras. 

Uma série de terraços escalonados são dispostos em intervalos altimétricos 

caracterizando Curitiba com uma topografia ondulada de colinas suavemente 

arredondadas, ou seja, um relevo levemente ondulado, dando-lhe uma fisionomia 

relativamente regular. 

O município de Curitiba possui uma altitude média de 934,6 m acima de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
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nível do mar, sendo que o ponto mais alto está ao norte do município, 

correspondendo à cota de 1.021,00m, no bairro Lamenha Pequena, dando-lhe uma 

feição topográfica relativamente acidentada e composta por declividades mais 

acentuadas, devido à proximidade com a Região Serrana de Açungui. 

Ao sul do município de Curitiba encontra-se a situação de mais baixo 

terraço, com cota de 864,90m, localizada no bairro do Caximba, na cabeçeira do rio 

Iguaçu. 

Há cadeias montanhosas e conjuntos de elevações rochosas em 

praticamente todo o entorno da cidade, sendo o mais notável e imponente destes a 

Serra do Mar, localizada a leste de Curitiba e que separa o planalto do litoral do 

Paraná. Ao norte, há elevações na região de Rio Branco do Sul e ao oeste, singelos 

conjuntos de morros em Campo Magro. Ao sul da cidade não há elevações 

sensíveis, a não ser próximo da fronteira com Santa Catarina. 

 

 
Figura 4 - Faixas de Temperatura nos meses do ano. 

 

Curitiba é a capital mais fria do Brasil, a média das mínimas em julho é 

8,4ºC, a média das máximas é 26,2ºC em fevereiro. A média anual é 16,5ºC. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Curitiba_temp_1.png
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Figura 5 - Precipitação Pluviométrica nos meses do ano. 

 

A precipitação é menor no inverno, todavia não há estação seca definida ao 

longo do ano. 

 

3.4.8 Clima 

 

A altitude dá à cidade características próprias, como um inverno mais frio do 

que o das demais capitais do Brasil, exibindo um rigor semelhante a dos invernos de 

alguns locais de maior latitude. 

O clima de Curitiba é subtropical úmido, sem estação seca, com verões 

suaves e invernos relativamente frios, pela classificação de Köppen, segundo a qual, 

aliás, seria do tipo Cfb, ou seja, mesotérmico úmido com verões frescos. Em razão 

da proximidade do mar - o oceano está a cerca de 70 quilômetros da cidade - a 

maritimidade tem grande influência no clima local, sendo responsável por suavizar 

as ondas de frio do inverno e evitar dias de calor intenso no verão, além de tornar a 

cidade bastante úmida, uma vez que praticamente todos os dias a umidade relativa 

alcança pelo menos 90% no período noturno. 

O clima não é muito constante, sendo comum observar variações sensíveis 

em um único dia, com temperaturas oscilando entre 7ºC e 30ºC, inclusive com a 

possibilidade de chuvas, sol, neblina no mesmo dia. 

A temperatura média anual é de 16,5°C, com amplitude térmica anual de 

aproximadamente 7°C, sendo 12,3°C a temperatura média no mês mais frio (julho) e 

22,6°C no mês mais quente (fevereiro). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Curitiba_prec_1.png
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Curitiba tem a mais baixa temperatura média anual dentre as capitais 

brasileiras. Essa característica deve-se a altitude, que garante um clima mais frio 

que o das duas capitais de estado mais ao sul, Florianópolis (Santa Catarina) e 

Porto Alegre (Rio Grande do Sul) ambas ao nível do mar. 

Mesmos em invernos brandos, as temperaturas mínimas diárias ficam na 

média de 10ºC contra 7ºC ou menos, em invernos rigorosos. No verão as 

temperaturas mínimas ficam na média de 16ºC e as máximas 26°C. Durante o 

inverno as mínimas médias ficam em torno de 8°C e as máximas 18°C. Também 

durante o inverno, observa-se uma média de 40 dias com temperaturas abaixo de 

10ºC e uma média de 4 geadas em invernos brandos contra mais de 10 em invernos 

rigorosos e com alguma chance de neve em invernos rigorosos. 

Segundo o SIMEPAR, a temperatura mínima absoluta de Curitiba foi -6,0ºC 

em 18 de Julho de 1975. Já a temperatura máxima registrada pelo INMET foi 35,2ºC 

em 17 de Novembro de 1985. O professor Reinhard Maack relata o registro de -

6,3ºC em Curitiba, em 14 de junho de 1920. Porém, de acordo com o livro 

"Geografia do Brasil" de Marcos de Amorim Coelho e Nilce Bueno Soncin, a 

temperatura na cidade já chegou a -8,9°C. No ano de 2013, chegou a nevar em 

Curitiba/PR, porém esta foi uma exceção, pois não ocorria a décadas. 

A estação invernal é caracterizada por temperaturas baixas e geadas 

periódicas. O rigor do inverno é semelhante ao de alguns países no Norte da África e 

países europeus como Portugal, Espanha e Itália. Nesse período, temperaturas 

negativas acontecem, em média, em três ou quatro dias, durante a madrugada. A 

ocorrência de neve é rara, sendo registrada em média uma vez a cada 10 anos. 

Oficialmente a neve foi registrada nos anos de 1889, 1892, 1912, 1928 (dois dias), 

1943, 1955, 1957, 1963, 1975, 1979, 1981, 1988 e 2013, mas com chance a cada 

inverno rigoroso, e sempre esperado pela população curitibana em todos os 

invernos. 

 

TABELA 3 – TEMPERATURAS E CHUVAS EM CURITIBA NOS MESES DO ANO. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Temperatura máxima 
°C 

25,6 25,8 24,9 22,3 21,1 18,3 19,4 20,4 21,3 22,6 24,5 25,4 22,6 

Temperatura mínima 
°C 

15,8 16,3 15,4 12,8 10,2 7,8 8,1 9,2 10,8 12,5 14,0 15,4 12,2 

Chuvas mm 165 100 126 90 99 98 89 74 115 134 128 150 1368 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
http://pt.wikipedia.org/wiki/1892
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/1943
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/1957
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
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Vários fatores interferem na característica climática do município de Curitiba, 

entre eles destacam-se: a sua localização em relação ao Trópico de Capricórnio, a 

topografia do Primeiro Planalto Paranaense, a altitude média do município de 

934,6m acima do nível do mar, como também a barreira geográfica natural da Serra 

do Mar.  

Tendo-se por referência a classificação de Köppen (MAACK, 1981), a cidade 

de Curitiba localiza-se em região climática do tipo Cfb, com clima temperado (ou 

subtropical), úmido, mesotérmico, sem estação seca, com verões frescos e invernos 

com geadas frequentes e ocasionais precipitações de neve (última ocorrência com 

forte intensidade em 17 de julho de 1975).  

Os dados da Estação Meteorológica de Curitiba, localizada no Centro 

Politécnico da Universidade Federal do Paraná — bairro Jardim das Américas — 

relativos ao período de junho de 1997 a dezembro de 2001, demonstram algumas 

características climáticas do município. 

Nos últimos anos, o clima de Curitiba tem sofrido um aquecimento 

progressivo, orindo em parte da Urbanização, mas muito provavelmente em parte 

também das mudanças climáticas advindas do aquecimento global. Especialmente 

após 2001, os bloqueios atmosféricos têm sido mais frequentes e prolongados nos 

meses de inverno no Paraná, e os verões têm sofrido com ondas de calor mais 

prolongadas e um número menor de incursão de ar frio oceânico no leste do Estado. 

Estes fatores têm produzido verões anomalamente quentes em Curitiba 

(com os meses de janeiro, fevereiro e março, muitas vezes ultrapassando a média 

de 22ºC, limite traçado por Köppen para caracterizar um verão quente), e invernos 

surpreendentemente brandos, com anomalias positivas de até 4ºC em relação às 

médias históricas apresentadas acima, e períodos prolongados de estiagem invernal 

característicos de climas de latitudes mais baixas. 

Especialmente o mês de junho e julho, que entre 1961 e 1990 acusavam, 

respectivamente a média ponderada de 12,2ºC e 12,7ºC em Curitiba, segundo o 

segundo o INMET, têm apresentado, a partir de 2001, médias, respectivamente, de 

próximas a 16ºC e 14ºC. 

Quanto a média anual, que era de 16,5ºC em Curitiba, pelo INMET, até 

1990, saltou para cerca de 17,3ºC nos anos 90, e para 17,9ºC entre 2001 e 2006. 

Ainda é cedo para se saber a causa exata deste aquecimento sem precedentes na 
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história recente da região. Mesmo a estação de Pinhais, localizada em região semi 

rural, viu a média anual saltar 0,5ºC nos últimos anos, evidenciando que parte do 

aquecimento climático apresentado na região de Curitiba não pode ser atribuído a 

fatores locais, como a urbanização da região. 

Com isso, a ocorrência de geadas tem sido menos frequente em Curitiba, 

embora ainda haja geadas em todos os anos, e a neve, que até 1988, mesmo que 

em fraquíssima intensidade, ocorria em média uma vez por década, verificou-se no 

ano de 2013 em fraca intensidade. 

 

3.4.9 Aspectos Sócioeconômicos 

 

A seguir, são apresentadas informações estatísticas do município quanto ao 

aspecto socioeconômico vigente. Vale ressaltar que as fontes da presente pesquisa 

encontram-se identificadas nas próprias tabelas. 

Curitiba é a capital do Estado do Paraná, localizada no primeiro planalto 

paranaense. De acordo com estimativas de 2007, sua população é de 1.788.559 

habitantes, sendo a maior cidade do sul do país. Gerando um PIB de R$ 

19.109.744.000,00 (o maior das capitais da região Sul do Brasil, e o sexto maior 

nacional), a Região Metropolitana de Curitiba é formada por 26 municípios, 

agrupados em cinco microrregiões totalizando 3.595.662 de habitantes em 2006. 

Com a instalação do pólo automotivo, o segundo maior do país, a Região 

Metropolitana de Curitiba vem experimentando um alto índice de crescimento 

populacional e econômico. Empresas como Audi, VW, Nissan, Renault, New Holland 

e Volvo trazem à cidade uma atmosfera cosmopolita, além de impulsionar o 

comércio local com o maior número de shopping centers e hipermercados da região 

sul. A cidade recentemente foi apontada com a número 1 na educação nacional. 

Curitiba está entre os quatro municípios com a melhor infraestrutura do país, 

atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e de Belo Horizonte de acordo com 

estudo exclusivo realizado pela consultoria paulista Simonsen Associados em 

parceria com EXAME.  

Curitiba é uma das cinco melhores cidades para investir na América Latina. 

De acordo com pesquisa da revista América Economia, publicada na edição 

Especial Cidades 2006, que tem como título "A Cidade Inovadora", Curitiba está à 

frente de importantes capitais como Cidade do México, Buenos Aires e Brasília, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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ocupando a quinta colocação no ranking. A matéria levou em conta as principais 

economias latino-americanas ou aquelas que têm relevância para os negócios 

realizados no continente. À frente da capital paranaense estão apenas São Paulo, 

primeiro lugar no ranking, Santiago, no Chile; Monterrey, no México; e Miami, nos 

Estados Unidos. 

Seguindo uma metodologia internacional em que o PIB per capita é ajustado 

com o custo de vida e índices de violência das cidades pesquisadas, o PIB do 

curitibano atinge 7.980 dólares americanos. 

Com um parque industrial de 43 milhões de metros quadrados, a Região 

Metropolitana de Curitiba já atraiu grandes empresas como ExxonMobil, Sadia, Kraft 

Foods, Siemens e HSBC. 

 

    ECONOMIA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA   ESTATÍSTICA  

Número de Estabelecimentos - RAIS MTE 2008 52.285   

Número de Empregos - RAIS MTE 2008 771.798   

Produção de Milho IBGE 2008 382 toneladas 

Produção de Uva IBGE 2008 49 toneladas 

Produção de Feijão IBGE 2008 9 toneladas 

Bovinos IBGE 2008 1.092 cabeças 

Equinos IBGE 2008 432 cabeças 

Galináceos IBGE 2008 5.462 cabeças 

Ovinos IBGE 2008 164 cabeças 

Suínos IBGE 2008 332 cabeças 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Total SEFA 2008 23.942.954.247 R$ 1,00 (P) 

VAF - Produção Primária SEFA 2008 188.392.101 R$ 1,00 (P)  

VAF – Indústria SEFA 2008 10.384.726.693 R$ 1,00 (P) 

VAF - Indústria - Simples Nacional SEFA 2008 267.475.869 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio/Serviços SEFA 2008 11.589.701.011 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio - Simples Nacional SEFA 2008 1.493.558.985 R$ 1,00 (P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2008 19.099.588 R$ 1,00 (P) 

Receitas Municipais Prefeitura 2008 3.782.943.323,95 R$ 1,00 

Despesas Municipais Prefeitura 2008 3.673.073.275,99 R$ 1,00 

Quadro 13 - Dados da Economia. 
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    ÁREA SOCIAL  

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - Total IBGE 2000 1.587.315 habitantes 

População - Estimada IBGE 2009 1.851.215 habitantes 

População Economicamente Ativa IBGE 2000 7.229 pessoas 

População Ocupada IBGE 2000 6.518 pessoas 

Número de Domicílios - Total  IBGE 2000 4.182   

Matrículas na Pré-escola SEED 2008 23.470 alunos 

Matrículas no Ensino Fundamental SEED 2008 249.846 alunos 

Matrículas no Ensino Médio SEED 2008 80.463 alunos 

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2008 114.544 alunos 

Quadro 14 - Dados da Área Social. 
 

    INFRAESTRUTURA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Abastecimento de Água  SANEPAR  2009 654.335 unid. atend. (3)  

Atendimento de Esgoto SANEPAR  2009 575.750 unid. atend. (3) 

Consumo de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 4.190.364 mwh 

Consumidores de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 684.197   

Quadro 15 - Dados da Infraestrutura.  
 

    INDICADORES 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Densidade Demográfica IPARDES 2009 4.250,83 hab/km
2
 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-
M 

PNUD/IPEA/FJP 2000 0,856   

PIB Per Capita IBGE/IPARDES 2007 21.025 R$ 1,00 

Índice de Gini IBGE 2000 0,590   

Grau de Urbanização IBGE 2000 100,00 % 

Taxa de Crescimento Geométrico IBGE 2000 2,13 % 

Quadro 16 - Dados de Indicadores. 

 

Está instalada no município de Curitiba-PR, a Unidade Industrial de Aves 

(frigorífico) da Cooperativa Agroindustrial Lar, no Distrito de Agrocafeeira, 

atualmente com aproximadamente 2.130 funcionários, responsáveis em grande 

parte pelo fomento da economia local. 

Conforme dados do IPARDES (2006), o município de Curitiba atingiu o 

montante de R$ 135.953.508,00 de Produto Interno Bruto. 
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3.5 DIRETRIZES DO PNE 

 

Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um forte 

sistema de educação superior. Num mundo em que o conhecimento sobrepuja os 

recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a importância da 

educação superior e de suas instituições é cada vez maior.  

Para que estas possam desempenhar sua missão educacional, institucional e 

social, o apoio público é decisivo. A importância que neste plano se deve dar às 

Instituições de Ensino Superior (IES), mormente à universidade e aos centros de 

pesquisa, erige-se sobre a constatação de que a produção de conhecimento, hoje 

mais do que nunca e assim tende a ser cada vez mais é à base do desenvolvimento 

científico e tecnológico e que este é que está criando o dinamismo das sociedades 

atuais.  

As IES têm muito a fazer, no conjunto dos esforços nacionais, para colocar o 

País à altura das exigências e desafios do Século XXI, encontrando a solução para 

os problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e abrindo 

um horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira, reduzindo as 

desigualdades.  

A oferta de educação básica de qualidade para todos está grandemente nas 

mãos dessas instituições, na medida em que a elas compete primordialmente a 

formação dos profissionais do magistério; a formação dos quadros profissionais, 

científicos e culturais de nível superior, a produção de pesquisa e inovação, a busca 

de solução para os problemas atuais são funções que destacam a universidade no 

objetivo de projetar a sociedade brasileira num futuro melhor.   

O sistema de educação superior deve contar com um conjunto diversificado 

de instituições que atendam a diferentes demandas e funções. Seu núcleo 

estratégico há de ser composto pelas universidades, que exercem as funções que 

lhe foram atribuídas pela Constituição: ensino, pesquisa e extensão. Esse núcleo 

estratégico tem como missão contribuir para o desenvolvimento do País e a redução 

dos desequilíbrios regionais, nos marcos de um projeto nacional. Por esse motivo, 

estas instituições devem ter estreita articulação com as instituições de ciência e 

tecnologia – como, aliás, está indicado na LDB (art. 86).  

No mundo contemporâneo, as rápidas transformações destinam às 
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universidades o desafio de reunir em suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, os requisitos de relevância, incluindo a superação das desigualdades 

sociais e regionais, qualidade e cooperação internacional.  

As universidades constituem, a partir da reflexão e da pesquisa, o principal 

instrumento de transmissão da experiência cultural e científica acumulada pela 

humanidade. Nessas instituições apropria-se o patrimônio do saber humano que 

deve ser aplicado ao conhecimento e desenvolvimento do País e da sociedade 

brasileira. A universidade é, simultaneamente, depositária e criadora de 

conhecimentos.  

 

3.5.1 Objetivos e Metas do PNE  
 

Os objetivos e metas do PNE que se relacionam direta ou indiretamente a 

proposta da Instituição são os seguintes: 

1. Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo 

menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos; 

2. Ampliar a oferta de ensino público de modo a assegurar uma proporção 

nunca inferior a 40% do total das vagas, prevendo inclusive a parceria 

da União com os Estados na criação de novos estabelecimentos de 

educação superior; 

3. Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de 

oferta existentes entre as diferentes regiões do País; 

4. Estabelecer um amplo sistema interativo de educação à distância, 

utilizando-o, inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento 

nos cursos presenciais, regulares ou de educação continuada; 

5. Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação interna e 

externa que englobe os setores público e privado, e promova a melhoria 

da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 

acadêmica; 

6. Instituir programas de fomento para que as instituições de educação 

superior constituam sistemas próprios e sempre que possível 

nacionalmente articulados, de avaliação institucional e de cursos, 

capazes de possibilitar a elevação dos padrões de qualidade do ensino, 

de extensão e no caso das universidades, também de pesquisa; 
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7. Estender, com base no sistema de avaliação, diferentes prerrogativas de 

autonomia às instituições não-universitárias públicas e privadas; 

8. Estabelecer sistema de recredenciamento periódico das instituições e 

reconhecimento periódicos dos cursos superiores, apoiado no sistema 

nacional de avaliação; 

9. Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando 

estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e 

que atendam clientelas com demandas específicas de formação: 

tecnológica, profissional liberal, em novas profissões, para exercício do 

magistério ou de formação geral; 

10. Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a 

necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos 

oferecidos pelas diferentes instituições de educação superior, de forma a 

melhor atender às necessidades diferenciais de suas clientelas e às 

peculiaridades das regiões nas quais se inserem; 

11. Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes 

temas relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais, 

especialmente no que se refere à abordagem tais como: gênero, 

educação sexual, ética (justiça, diálogo, respeito mútuo, solidariedade e 

tolerância), pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e temas locais;  

12. Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos 

noturnos com propostas inovadoras, de cursos sequenciais e de cursos 

modulares, com a certificação, permitindo maior flexibilidade na 

formação e ampliação da oferta de ensino; 

13. A partir de padrões mínimos fixados pelo Poder Público, exigir melhoria 

progressiva da infraestrutura de laboratórios, equipamentos e 

bibliotecas, como condição para o recredenciamento das instituições de 

educação superior e renovação do reconhecimento de cursos. 

 

3.5.2 Aspectos Educacionais 
 

Introduzida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB — Lei 

no 9394/96), a Educação Básica corresponde a um direito social e a um requisito 

fundamental para o pleno desenvolvimento da pessoa como individuo, cidadão e 
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sujeito social. Inclui três etapas que se sucedem: a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio.  

A Lei 9.131/95 e a LDB ampliam para toda a Educação Básica a fixação de 

conteúdos mínimos (art. 210 da Constituição Federal de 1988) e delegam, em 

caráter propositivo, ao MEC e ao CNE, a responsabilidade de assegurar a formação 

nacional comum por meio de Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Nesse contexto, a região de Curitiba possui uma população nas diferentes 

faixas etárias (10 até 24 anos) bastante considerável, apontando clara demanda 

para as próximas décadas, em especial, para determinados cursos superiores de 

graduação e oferecidos com qualidade – como proposto pela FATEC-PR. 

Quanto aos aspectos educacionais, o potencial está evoluindo e a tabela a 

seguir mostra os valores de 2005, conforme o INEP/MEC. 

 

TABELA 4 – MATRÍCULAS, CORPO DOCENTE E ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA – 2005 
EDUCAÇÃO BÁSICA  CRECHE  PRÉ-ESCOLAR  FUNDAMENTAL  MÉDIO 
_______________________________________________________________________ 
MATRÍCULAS    19.481   25.698     251.901    82.292 
Federal     85    85      476     1.360 
Estadual     4    457     108.454    60.194 
Municipal     12.605   9.992     102.448    - 
Particular    6.787    15.164     40.523     20.738 
DOCENTES   ...     1.512     13.245     4.716 
Federal    ...     7      43      137 
Estadual    ...    25      4.976     3.171 
Municipal    ...     364     5.668     - 
Particular    ...     1.116     2.558     1.408 
ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO   ...    472     415     167 
Federal    ...     1      1      3 
Estadual    ...     11      150     101 
Municipal    ...     209     165     - 
Particular    ...     251     99      63 
______________________________________________________________________________ 
FONTE: MEC - INEP 
NOTA: Corpo Docente - um docente pode lecionar em mais de um grau / modalidade de ensino.  

 
 

TABELA 5 – MATRÍCULAS E CONCLUÍNTES SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 

ENSINO SUPERIOR - 2005 
_______________________________________________________________________________ 
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  MATRÍCULAS   CONCLUINTES 
_______________________________________________________________________________ 
Federal         24.759     3.798 
Estadual         1.474     258 
Particular         82.633     15.428 
_______________________________________________________________________________ 
TOTAL      108.866   19.484 
_______________________________________________________________________________ 
FONTE: MEC - INEP 

 

TABELA 6 – DOCENTES SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - ENSINO SUPERIOR – 
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2005 
_______________________________________________________________________________ 
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  DOCENTES 
_______________________________________________________________________________ 
Federal         3.373 
Estadual         226 
Particular         6.599 
_______________________________________________________________________________ 
TOTAL         10.198 
_______________________________________________________________________________ 
FONTE: MEC - INEP 

 

TABELA 7 – INSTITUIÇÕES DE ENSINO SEGUNDO A DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 

ENSINO SUPERIOR – 2005 

________________________________________________________________________________ 
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
________________________________________________________________________________ 
Federal           2 
Estadual           2 
Particular              32 
________________________________________________________________________________ 
TOTAL              36 
________________________________________________________________________________ 
FONTE: MEC - INEP 
NOTA: Particular: inclui as instituições de ensino particulares, comunitárias, confessionais e 
filantrópicas. 

 

Para compreender a natureza das mudanças pelas quais passou a 

educação brasileira nos últimos anos, bem como o quadro geral que condiciona as 

políticas esboçadas para enfrentá-las, deve-se analisar a interação destas iniciativas 

com a dinâmica social, onde o peso e impacto das decisões de governo são bem 

menores do que se é levado a supor se o foco da análise se torna a política 

governamental.  

Esta não tem o poder de determinar o social, ao contrário, interage com este 

na condição de coadjuvante, ainda que não desprezível. Exatamente por isso, a 

ação dos governos tem de se haver com limitações importantes. No caso brasileiro, 

podem-se sumariar estas limitações em duas vertentes. De um lado, aquelas 

decorrentes das opções da política econômica que, salvo reorientação significativa, 

não mudam no próximo período.  

Importa ressaltar que algumas das mudanças necessárias na educação 

estão longe de serem viáveis sem turbulências consideráveis na área política e, 

particularmente, na econômica. Exemplo mais claro disso pode ser observado na 

necessária mudança do montante de recursos aplicados em educação. Nesse 

contexto, um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil 

abandona a escola antes de completar a última série.  
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Dados do Relatório de Desenvolvimento 2012 pelo PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento). Com a taxa de 24,3%, o Brasil tem a 

terceira maior taxa de abandono escolar entre os 100 países com maior IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano), só atrás da Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas 

de São Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%). Na América Latina, só Guatemala 

(35,2%) e Nicarágua (51,6%) tem taxas de evasão superiores.  

No relatório, o organismo da ONU sugere que o país adote "políticas 

educacionais ambiciosas" para mudar essa situação, por causa do envelhecimento 

da população brasileira, que deve se intensificar nas próximas décadas e reduzir o 

percentual de trabalhadores ativos.  

O documento mostra que apesar de ter avançado nas últimas duas décadas, 

o Brasil ainda tem um IDH menor que a média dos países da América Latina e 

Caribe. O país está na posição 85ª do ranking, que leva em conta a expectativa de 

vida, o acesso ao conhecimento e a renda per capita. 

Assim, a Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR) é consciente do 

seu importante papel social. Na tabela a seguir, é demonstrada a clara discrepância 

na quantidade de matrículas no ensino fundamental e no ensino médio. 

  

http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/onu-sugere-que-brasil-adote-politicas-educacionais-ambiciosas.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/onu-sugere-que-brasil-adote-politicas-educacionais-ambiciosas.htm
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4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

       

 

4.1 APRESENTAÇÃO  

 

Os valores e princípios da civilização moderna estão em profunda mutação, 

fazendo com que a sociedade possa evoluir em uma dinâmica de adaptação jamais 

vista. Este fato é reforçado pelos desafios impostos pela abertura político-econômica 

das fronteiras dos países. Assim, é possível verificar a pertinência das 

transformações ocorridas a partir do desenvolvimento de novas tecnologias e do 

alastramento do fenômeno chamado globalização. 

Diversas áreas da sociedade têm se defrontado com grandes desafios, no 

sentido de lidar com particularidades específicas originadas dos vários segmentos 

da sociedade. Entretanto, para que essa evolução possa ser acompanhada, os 

macro-setores econômicos, sociais e políticos necessitam dispor de mecanismos 

eficientes e eficazes para atender à diversificação no volume de demandas. 

O alinhamento entre evolução e sociedade passa necessariamente pela 

discussão e maturação das Instituições de Ensino e Educação, já que essas são 

responsáveis pela difusão e aplicação do conhecimento. 

Para responder as mudanças que estão ocorrendo na sociedade 

contemporânea, as Instituições de Ensino e Educação estão se mobilizando, no 

sentido de iniciar um processo de discussão direcionado à normatização e 

reformulação dos cursos de graduação, especialmente no Brasil. A finalidade é 

adequar as políticas e diretrizes pedagógicas dos cursos, no sentido de atender em 

sua plenitude às demandas provocadas pela sociedade. 

A questão crucial é compreender de forma qualitativa quais demandas 

apresentam maior impacto e quais os seus reflexos para os setores responsáveis 

pelo preenchimento destas lacunas.  

A academia como propulsora dos fóruns de discussões tem legitimidade 

para iniciar este processo de mudanças globais, já que deve adequar sua base de 

conhecimentos para atende às necessidades derivadas dos diversos segmentos da 

sociedade.  
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Com o objetivo de se adaptarem à nova dinâmica social, os cursos de 

graduação já estão em fase de transição, modificando suas estruturas político-

pedagógicas e buscando se adequarem às tendências de evolução global.  

Durante vários anos, os cursos de graduação não dispunham de qualquer 

mecanismo regulatório que pudesse auxiliar na melhoria dos recursos ofertados aos 

profissionais egressos no mercado, em particular quanto às disciplinas que 

deveriam, ao menos teoricamente, responder e atender às demandas de segmentos 

do ambiente de mercado. Esta constatação é verificada especialmente no Brasil.  

A partir de 1996 algumas iniciativas começaram a serem implantadas com a 

finalidade de normatizar o funcionamento e evolução dos cursos de graduação nas 

Instituições de Ensino e Educação do País. O quadro a seguir ilustra os principais 

fatos que vêm provocando alterações nas diretrizes dos cursos de graduação.  

 

Fato Significado 

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Profissional (LDB) 

Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Art. 53, inciso II), assegura que 
as Universidades têm o direito de fixar os currículos dos seus cursos e 
programas, desde que fossem observadas as diretrizes gerais 
pertinentes. 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o 

Curso de Graduação em 
Pedagogia, licenciatura. 

O Ministério da Educação por meio da RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 
15 DE MAIO DE 2006, instituiu as diretrizes curriculares nacionais dos 
Cursos de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

Carga Horária, duração 
e integralização 

de Cursos 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação 
Superior (CES) por meio da Resolução N°. 2 de 18 de junho de 2007 
dispõem sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à 
integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 
modalidade presencial. 

Quadro 17 - Fatos para mudanças nas diretrizes curriculares. 
Fonte: Núcleo Docente Estruturante (2012). 

 

4.2 ASPECTO INSTITUCIONAL 

 

A FATEC-PR busca promover uma formação profissional que vá ao encontro 

das necessidades da região. Este contexto reafirma a necessidade de capacitar 

pessoas para atuarem com eficiência nas diversas organizações, não só a nível 

local, mas também a nível regional e nacional, pois a área administrativa ainda 

impõe grandes desafios ao poder público e privado dado o elevado contingente de 

empreendimentos que deixam de existir antes de completar um ano, tendo como 

uma das causas mais expressivas a falta de profissionais com visão, liderança, 

capacitados para análise, planejamento e ação.  

O curso tem como estilo de educação e formação a busca do perfil do novo 
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cidadão, com outra mentalidade, com mais sensibilidade, senso cooperativo, 

solidário, cristão e cidadão. Além disso, pessoa que saiba trabalhar em equipe, com 

criatividade e ética, saiba conviver com o novo e com o imprevisto, que busque 

sempre novas aprendizagens, abrindo-se a novas perspectivas, qualificando cada 

vez mais o trabalho educativo desenvolvido. 

Por último, nota-se também que as expectativas da sociedade com relação à 

FATEC-PR são otimistas, muitas pessoas manifestam o desejo de que novos cursos 

superiores sejam instalados, principalmente os cursos das áreas da engenharia e da 

área de educação. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 

 

4.3.1 Missão da Instituição 

 

A Missão da Faculdade de Tecnologia de Curitiba é 

 

“Promover educação superior que desenvolva no acadêmico suas 

potencialidades morais e intelectuais, proporcionando-lhe pleno exercício da 

cidadania e do serviço em prol da sociedade”. 

 

4.3.2 Estrutura Organizacional 

 

A organização acadêmica e administrativa da FATEC-PR está estabelecida 

no regimento institucional, sendo elemento norteador de todas as atividades 

acadêmicas e administrativas, cabendo aos integrantes da comunidade acadêmica 

cumprir e fazer cumprir as normas regimentais. 

A estrutura organizacional da FATEC-PR, conforme disposição regimental 

compreende o conjunto dos seguintes órgãos: 

 

[…] 
Artigo 5º A administração da FATEC-PR será exercida pelos seguintes 

órgãos deliberativos, executivos, de apoio e suplementares que 
integram a sua estrutura organizacional: 

Parágrafo 1º  São órgãos deliberativos e normativos: 
  I – Conselho de Administração Superior 
  II – Colegiados de Curso 
Parágrafo 2º São órgãos Executivos: 
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        I – Diretoria Geral 
  II – Diretoria Acadêmica 
  III – Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 
  IV – Diretoria Administrativo-financeira 
  V – Coordenações de Cursos 
  VI – Instituto Superior de Educação 
  VII – Secretaria Geral 
Parágrafo 3º São órgãos de apoio: 
  I – Biblioteca 
  II – Protocolo 
Parágrafo 4º  São órgãos suplementares: 
  I – Núcleo de Recursos Humanos 
  II – Tesouraria 
  III – Núcleo de Recursos Materiais e Patrimoniais 
  IV – Núcleo de Informática 
[…] (REGIMENTO INTERNO DA FATEC-PR). 

 
Os órgãos consultivos, deliberativos e normativos da FATEC-PR possuem 

uma articulação direta com os órgãos executivos e órgãos de apoio, tendo como 

objetivo trabalhar em harmonia na administração da Instituição e na coordenação 

dos Cursos.  

O Conselho de Administração Superior (CAS), órgão máximo deliberativo na 

Instituição, constitui a última instância pertinente a assuntos administrativos e 

acadêmicos.  

A Direção Acadêmica, no entanto, faz a mediação entre o Conselho de 

Administração Superior e os Colegiados e Coordenações de Cursos e demais 

órgãos colegiados, garantindo a efetividade da integração e da interação dinâmica 

entre a administração da Instituição e suas demais instâncias. 

Além dos colegiados acima, há aqueles instituídos por força da legislação e 

que atuam de modo integrado aos demais: 

 CPA – Comissão Própria de Avaliação; e 

 NDE – Núcleo Docente Estruturante de cada curso. 

 

4.3.3 Representação Docente e Discente 

 

As formas de participação do corpo docente, nas atividades de direção da 

FATEC-PR, estão disciplinadas no Regimento da seguinte maneira:  

a) no Conselho de Administração Superior (CAS), órgão máximo de 

natureza normativa, consultiva e deliberativa, com a participação de um 

representante do corpo docente, indicado por seus pares;  

b) os professores exercem, ainda, como membros do corpo docente, suas 
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atribuições, participando dos colegiados, conforme previsto no 

Regimento da FATEC-PR.  

c) Quanto ao corpo discente, a representação está disciplinada no 

Regimento da seguinte forma:  

d) no Conselho de Administração Superior (CAS), órgão máximo de 

natureza normativa, consultiva e deliberativa, com a participação de um 

representante do corpo discente, indicado por seus pares.  

. 

4.3.4 Constituição e Atribuições dos Órgãos da FATEC-PR 

 

A seguir estão apresentadas a constituição e as atribuições dos órgãos da 

FATEC-PR. 

 

4.3.4.1 Conselho de Administração Superior (CAS) 

 

O Conselho de Administração Superior, órgão máximo de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal é constituído: 

 pela Direção Geral, seu presidente; 

 por um representante da Mantenedora; 

 pelos Diretores Acadêmico, Administrativo-financeiro e de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

 pelo Coordenador de cada curso; 

 por um representante dos docentes de cada curso, indicado por seus 

pares; 

 por um representante discente; 

 por um representante da comunidade, escolhido pela Mantenedora; 

 pelo Secretário Geral, como secretário do colegiado. 

O representante discente deve ser escolhido entre os alunos regularmente 

matriculados e frequentes às disciplinas dos cursos de graduação da FATEC-PR, na 

forma da lei e seu mandato é de 1 (um) ano, permitida uma recondução. 

É de competência do Conselho de Administração Superior: 

 Elaborar e aprovar seu próprio regimento; 

 Apreciar e aprovar alterações e emendas ao Regimento Geral, quando se 
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fizer necessário, submetendo-os após à apreciação e aprovação dos 

órgãos competentes, conforme legislação em vigor; 

 Elaborar e aprovar, nos termos da legislação, normas e procedimentos 

acadêmicos, bem como as diretrizes que regerão as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da FATEC-PR; 

 Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre o processo 

seletivo, currículos e programas, matrículas, transferências, reopção de 

curso, verificação de rendimento acadêmico, estágios curriculares e 

extracurriculares, aproveitamento de estudos, normas para pesquisa e 

extensão, critérios de avaliação institucional e dos cursos, além de outras 

matérias; 

 Apreciar e aprovar propostas de novos cursos, projetos ou programas de 

ensino, pesquisa ou extensão; 

 Aprovar o calendário acadêmico; 

 Apreciar a proposta orçamentária elaborada pelo Diretor Administrativo-

financeiro e encaminhá-la à Entidade Mantenedora para aprovação; 

 Aprovar, em grau de recurso, os processos que lhe forem encaminhados 

pela Direção Geral; 

 Deliberar sobre matérias que envolvam alterações de receitas ou 

despesas não previstas no orçamento anual; 

 Aprovar os currículos plenos dos cursos de graduação, pós-graduação e 

outros, e suas alterações, decidindo as questões sobre a sua 

aplicabilidade, submetendo-os após à apreciação e aprovação dos órgãos 

competentes, conforme legislação em vigor; 

 Apreciar e aprovar a outorga de títulos honoríficos ou de benemerência; 

 Aprovar a prestação de contas e o relatório da atuação acadêmica ao fim 

de cada ano civil; 

 Aprovar os regulamentos dos órgãos internos; 

 Apurar responsabilidades de Coordenadores de Cursos quando, por 

omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da 

legislação, do Regimento Geral, de regulamentos ou de outras normas 

internas complementares; 

 Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 
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indisciplina coletiva; 

 Propor, junto à Mantenedora, acordos, contratos ou convênios com 

organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para a 

consecução de seus objetivos institucionais; 

 Intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos da 

FATEC-PR, evocando a si as atribuições a eles conferidas; 

 Decretar o recesso parcial ou total das atividades escolares de cada curso 

ou de todos; 

 Interpretar o Regimento Geral e resolver os casos omissos, ouvido o 

órgão interessado; 

 Exercer as demais atribuições que lhe estejam afetas pela sua natureza 

ou por delegação da Entidade Mantenedora. 

São competentes para convocarem, extraordinariamente, a Direção Geral ou 

dois terços dos membros do Conselho. 

O Conselho de Administração Superior, por proposta da Direção Geral, pode 

criar outros órgãos ou serviços com o intuito de atender aos objetivos e 

necessidades da FATEC-PR. 

Das decisões do Conselho do Conselho de Administração Superior somente 

caberá recurso, por estrita arguição de ilegalidade, ao Conselho Nacional de 

Educação. 

O Conselho de Administração Superior reúne-se 01 (uma) vez por semestre.  

A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, salvo em caso de força maior ou de calendário de reuniões 

previamente aprovado e para seu funcionamento é necessária a presença da 

maioria de seus membros. 

A votação será secreta, quando se tratar de casos pessoais, ou quando o 

Conselho assim determinar, a requerimento de algum membro. 

As decisões do Conselho de Administração Superior serão tomadas por 

maioria simples dos presentes, cabendo ao Presidente, além do voto de  membro, o 

voto de desempate. 

Ausente a 3 (três) reuniões consecutivas, sem causa justificada a critério do 

Presidente, o membro do Conselho poderá ser afastado das suas funções e do seu 

respectivo cargo. 
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As deliberações de caráter normativo assumirão a forma de Resolução. 

Todos os membros do Conselho têm direito a voz e voto, à exceção do 

Secretário Geral. 

Das reuniões será lavrada ata pelo Secretário, a qual, depois de lida e 

aprovada, será assinada por todos os membros presentes na sessão respectiva. 

 

4.3.4.2 Direção Geral 

 

A Direção Geral é o órgão executivo superior que superintende, coordena, 

supervisiona e fiscaliza todas as atividades da FATEC-PR, com vistas ao 

funcionamento das Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que oferece.  

A Direção Geral é exercida por 01 (um) Diretor, de livre escolha da Entidade 

Mantenedora, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido ou 

destituído a qualquer tempo. 

A Direção Geral poderá criar assessorias ou consultorias a ele 

subordinadas, para o exercício de atividades de sua área de atuação, ouvida a 

Entidade Mantenedora. 

A Direção Geral é substituída, em suas faltas ou impedimentos, pelo Diretor 

Administrativo-financeiro.  

Compete à Direção Geral: 

 Representar a FATEC-PR perante os órgãos públicos e particulares; 

 Participar das reuniões do Conselho de Administração Superior; 

 Elaborar o Plano Anual de Trabalho da FATEC-PR, do qual consta a 

proposta orçamentária, submetendo-o à aprovação do Conselho de 

Administração Superior; 

 Acompanhar a execução do regime escolar e didático, zelando pela 

observância dos horários de funcionamento das atividades acadêmicas; 

 Apreciar o calendário acadêmico anual e encaminhá-lo para apreciação e 

aprovação pelo Conselho de Administração Superior; 

 Conferir graus acadêmicos, assinar diplomas, títulos e certificados 

escolares, decorrentes das atividades regulares extracurriculares da 

FATEC-PR; 

 Assinar a correspondência oficial, termos e despachos lavrados em nome 
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da FATEC-PR; 

 Elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do ano 

letivo, o relatório anual de trabalho da FATEC-PR e encaminhá-lo para 

apreciação do Conselho de Administração Superior; 

 Propor à Entidade Mantenedora a contratação ou dispensa de 

professores e funcionários, observadas as disposições legais e as do 

Regimento Geral, e dar-lhes posse, quando for o caso; 

 Remeter, aos órgãos competentes da área da Educação, processos, 

petições e relatórios das atividades e ocorrências verificadas na FATEC-

PR, quando for o caso; 

 Exercer o poder disciplinar que lhe foi atribuído pelo Regimento Geral e 

por atos especiais que venham a ser aprovados, relativos ao 

comportamento do pessoal docente, técnico-administrativo e discente; 

 Propor a abertura de processo administrativo, assim como de processos 

sumários para a apuração de infrações disciplinares, nos termos da 

legislação em vigor; 

 Exercer as demais atribuições definidas no Regimento Geral, na 

legislação e outras que recaiam no âmbito das suas competências; 

 Delegar funções e/ou atribuições que julgar conveniente e que não 

impliquem em responsabilidades de suas atividades perante a Entidade 

Mantenedora; 

 Resolver os casos urgentes ou omissos ad referendum do Conselho de 

Administração Superior ou por delegação da Entidade Mantenedora, 

quando for o caso, nos termos da legislação. 

Para assinatura de acordos, convênios e contratos, far-se-á necessário 

mandato específico da Entidade Mantenedora e, quando for o caso, sua prévia 

aprovação, na forma do Regimento Geral. 

 

4.3.4.3 Direção Acadêmica  

 

Compete à Direção Acadêmica: 

 Supervisionar as atividades dos cursos de graduação e outros; 

 Supervisionar, dar parecer e auxiliar na contratação de docentes, 

pesquisadores e extensionistas, que irão atuar nos cursos e atividades da 
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FATEC-PR, bem como opinar no processo de promoção de docentes; 

 Acompanhar todo o processo de elaboração, complementação e 

alteração dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação oferecidos 

pela FATEC-PR; 

 Superintender os trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos 

Coordenadores de Cursos; 

 Coordenar, em colaboração com a Direção Administrativo-financeira, os 

processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, acervo 

bibliográfico e de materiais de apoio às atividades didático-pedagógicas, 

nos termos da proposta orçamentária aprovada; 

 Supervisionar os programas e projetos de alcance comunitário; 

 Elaborar juntamente com a Secretaria Geral, o calendário acadêmico e 

encaminhá-lo à Direção Geral; 

 Supervisionar as atividades de registro acadêmico junto à Secretaria 

Geral da FATEC-PR; 

 Desempenhar as demais atividades de sua responsabilidade expressas 

no Regimento Geral, aquelas delegadas ou definidas pela Direção Geral e 

as demais que recaiam no âmbito de suas competências. 

 

4.3.4.4 Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Compete à Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

 Promover meios que possibilitem a execução de projetos de pesquisa e 

extensão por parte da FATEC-PR; 

 Exercer atividades junto a órgãos públicos ou de iniciativa privada para a 

execução de projetos; 

 Organizar e acompanhar o desenvolvimento das atividades do ensino de 

pós-graduação; 

 Compatibilizar os programas dos cursos de pós-graduação e extensão e 

encaminhá-los ao Conselho de Administração Superior, via Direção Geral, 

para aprovação; 

 Elaborar catálogos de cursos de pós-graduação e extensão; 

 Elaborar processo de avaliação dos cursos de pós-graduação e de 
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extensão; 

 Promover congressos, seminários e outros eventos; 

 Estabelecer contatos com outras instituições para formação de parcerias; 

 Elaborar em conjunto com as Coordenações de Cursos o calendário dos 

cursos de pós-graduação, especialização e de extensão, submetendo-os 

à apreciação da Direção Geral. 

 

4.3.4.5 Direção Administrativo-financeira 

 

São tarefas da Direção Administrativo-Financeira: 

 Planejar e supervisionar o trabalho e a execução de todos os serviços 

realizados pelo pessoal técnico-administrativo; 

 Propor à Entidade Mantenedora a contratação de serviços de apoio ou de 

manutenção da infraestrutura , para o bom andamento das atividades 

institucionais; 

 Supervisionar todas as atividades de ampliação, manutenção, adequação 

ou reformas dos espaços físicos da FATEC-PR e do respectivo pessoal 

envolvido; 

 Superintender as atividades de segurança e manutenção dos prédios e 

demais áreas de utilização dos usuários, com seu respectivo pessoal; 

 Planejar e supervisionar as atividades e serviços do pessoal técnico-

administrativo e dos demais funcionários de apoio ou manutenção, 

responsabilizando-se pelo encaminhamento dos processos de admissão 

e dispensa dos mesmos nos termos delegados pela Entidade 

Mantenedora; 

 Exercer as demais funções explicitadas no Regimento Geral ou que 

recaiam no âmbito de sua competência; 

 Exercer outras funções inerentes ao cargo, além daquelas delegadas pela 

Direção Geral ou pela Entidade Mantenedora; 

 Elaborar, juntamente com a Coordenação de cada Curso e demais 

diretores a proposta orçamentária para o ano seguinte; 

 Proceder a estudos com relação à fixação de valores de mensalidades, 

semestralidades ou anuidades dos Cursos, taxas e emolumentos, 
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submetendo-os à apreciação do Conselho de Administração Superior, via 

Direção Geral; 

 supervisionar e coordenar, juntamente com a Direção Acadêmica, os 

processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, maquinários, 

acervo bibliográfico e de materiais de apoio às atividades didático-

pedagógicas, nos termos da proposta orçamentária aprovada; 

 Supervisionar os projetos de desenvolvimento das atividades 

institucionais nas áreas econômico-financeiras e os serviços de apoio de 

tesouraria e contabilidade, nos termos delegados pela Entidade 

Mantenedora; 

 Responsabilizar-se pela fiel execução do plano orçamentário aprovado 

pela Entidade Mantenedora, posto à disposição da FATEC-PR e pela 

movimentação e fluxo dos recursos financeiros, por delegação da 

Entidade Mantenedora; 

 Supervisionar os gastos financeiros dos programas de extensão 

acadêmica e projetos de alcance comunitário, das Coordenações de 

Cursos e demais órgãos internos; 

 Substituir a Direção Geral em suas faltas ou impedimentos. 

 

4.3.4.6 Colegiado de Curso 

 

O colegiado de curso é órgão de coordenação didático-pedagógica, 

destinado a elaborar e implantar a política de ensino no respectivo curso e 

acompanhar a sua execução, ressalvada a competência do Conselho de 

Administração Superior. 

O colegiado de curso será constituído: 

 Pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 

 Representantes do Corpo Docente, assim distribuídos: 

 2 (dois) professores do ciclo básico, escolhidos entre os professores das 

disciplinas do ciclo; 

 3 (três) professores do ciclo profissionalizante, escolhidos entre os 

professores das disciplinas do ciclo; 

 1 (uma) representante do corpo discente do curso, escolhido entre os 
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alunos regularmente matriculados e frequentes às disciplinas do mesmo, 

na forma da lei. 

Nas ausências ou impedimentos do Coordenador do Curso, o mesmo será 

substituído por professor ou Coordenador Adjunto indicado pela Direção Geral, 

sendo que haverá um colegiado para cada curso de graduação. 

Os representantes das áreas nos colegiados de cursos terão mandado de 2 

(dois) anos, podendo ser reeleitos e o representante discente terá mandato de 1 

(um) ano, permitida uma recondução. 

É de competência do Colegiado de Curso: 

 Exercer a coordenação geral do curso e fixar as diretrizes do programa 

didático e suas disciplinas; 

 Promover a integração dos planos de ensino das várias disciplinas para a 

organização do programa didático do curso; 

 Orientar, coordenar e fiscalizar a atividade do curso nas disciplinas que o  

integram, propondo a aprovação das alterações que julgar necessárias; 

 Propor para o Conselho de Administração Superior as alterações nos 

currículos dos cursos, bem como sugerir normas, critérios e providências 

em matéria de sua competência; 

 Opinar sobre as normas de transferência de alunos de outras instituições 

de ensino superior, bem como sobre os planos de estudos de adaptação 

para alunos reprovados, além de critérios de equivalência de estudos, 

aulas de dependências ou adaptação; 

 Apreciar representação de aluno em matéria didática; 

 Estabelecer normas ao desempenho dos professores orientadores a 

serem designados pela Coordenação de Curso; 

 Indicar o representante docente do curso para integrar o Conselho de 

Administração Superior; 

 Cumprir as determinações dos órgãos de administração superior e 

cooperar com os serviços de ensino da FATEC-PR; 

 Exercer outras atribuições previstas em lei, regulamentos ou no 

Regimento Geral; 

 Aprovar as alterações das ementas e dos programas das disciplinas. 

O colegiado de curso reunir-se-á com a presença da maioria de seus 
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membros e o comparecimento às reuniões terá caráter prioritário sobre outras 

atividades.  

As deliberações do colegiado de curso serão tomadas por maioria de votos 

dos membros presentes. 

A ausência não justificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) 

alternadas, no período implicará na substituição do representante. 

Das reuniões será lavrada ata pelo Secretário, a qual, depois de lida e 

aprovada, será assinada por todos os membros presentes na sessão respectiva. 

 

4.3.4.7 Coordenação de Curso 

 

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, de livre escolha 

da Direção Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido ou 

destituído a qualquer tempo. 

São atribuições do coordenador de curso: 

 Administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas 

do Curso, promovendo a integração dessas atividades e dessas com as 

da administração superior; 

 Executar e fazer cumprir as decisões emanadas dos órgãos superiores; 

 Convocar e presidir as reuniões do colegiado de curso, com direito a voto, 

inclusive o de qualidade; 

 Encaminhar aos demais órgãos da administração superior as sugestões e 

expedientes das respectivas áreas de competência; 

 Elaborar e apresentar ao Diretor Acadêmico, os anteprojetos de planos 

didático-pedagógicos necessários ao bom funcionamento do Curso; 

 Sugerir providências referentes aos serviços administrativos do Curso e 

elaborar relatórios anuais das atividades da mesma, para apreciação pela 

Direção Geral; 

 Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e didático-pedagógico, bem 

como a assiduidade do pessoal docente e seus horários de atividades; 

 Autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos pertinentes ao 

âmbito do Curso; 

 Analisar os requerimentos de transferências e outras atividades 
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correlatas; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e 

as deliberações dos órgãos da administração da FATEC-PR; 

 Dar atendimento pessoal a alunos e professores, encaminhando, 

conforme o caso, aos órgãos e funcionários competentes para as devidas 

providências; 

 Propor à Direção Geral a contratação de docentes, conforme as 

necessidades do Curso; 

 Participar na elaboração do currículo pleno do curso e suas alterações, 

bem como da definição das diretrizes e objetivos de cada disciplina ou 

atividade; 

 Promover a articulação horizontal e vertical da execução curricular do 

curso sob sua coordenação; 

 Fornecer ao Diretor Acadêmico e à Secretaria Geral subsídios para a 

elaboração do calendário acadêmico; 

 Participar, na qualidade de membro nato, das reuniões do Conselho de 

Administração Superior; 

 Exercer outras atribuições, previstas no Regimento Geral ou em atos 

normativos internos ou decorrentes da natureza das suas funções; 

 Definir os planos de estudos de adaptação para alunos reprovados, além 

de critérios de equivalência de estudos, aulas de dependências ou 

adaptações; 

 Propor à Direção Geral da FATEC-PR a oferta de período especial; 

 Fixar os horários das disciplinas ofertadas pelo curso, eliminando 

coincidências. 

 Acompanhar o cumprimento dos programas das disciplinas com seus 

respectivos planos de ensino. 

 

4.3.4.8 Instituto Superior de Educação 

 

O ISE é um órgão integrante da Faculdade de Tecnologia de Curitiba - 

FATEC-PR e responsável por planejar, executar e avaliar os cursos de graduação 

superior, licenciatura, destinados à formação de professores. 

O Instituto Superior de Educação-ISE da FATEC-PR, encontra-se 
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devidamente instituído, como órgão oficial da faculdade, conforme estabelecido em 

seu Regimento Geral, em seu art. 5º, parágrafo 2º. 

O Instituto terá uma coordenação formalmente constituída, a qual será 

responsável por articular a formação, execução, e avaliação do projeto institucional 

de formação de professores. Isto ocorrerá quando a IEs estiver ofertando pelo 

menos um curso de graduação, licenciatura. 

O coordenador será designado pela Direção Geral e homologado pela 

Mantenedora, devendo ter a titulação compatível com aquela prevista na legislação. 

O corpo docente do ISE participarão, em seu conjunto, da elaboração, 

execução e avaliação dos respectivos projetos pedagógicos específicos. 

A coordenação do ISE será exercida na forma de um colegiado composto 

pelos coordenadores dos cursos cujas habilitações visem a formação por 

licenciatura e a formação de professores. 

O Colegiado do ISE é composto pelo seu Coordenador, por todos os seus 

docentes e representação estudantil, prevista em lei. 

 

4.3.5 Integração entre Gestão Administrativa e Órgãos Colegiados 

 

O Regimento da FATEC-PR assegura, como forma de aplicação do princípio 

de gestão democrática, a integração entre a gestão administrativa, os seus órgãos 

colegiados e os cursos em suas diversas modalidades. Para tanto, foram instituídos 

órgãos colegiados deliberativos superiores com a participação de membros de sua 

comunidade, da comunidade local e da representatividade legal do corpo docente, 

discente e administrativo.  

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de 

competência da Mantenedora e da Mantida, o que permite e promove, 

consequentemente, a democratização do conhecimento, mediante a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

 

4.3.6 Participação da Comunidade Universitária nos Órgãos Superiores 

Administrativos e Acadêmicos 

 

A integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e cursos está 

garantida no Regimento da FATEC-PR, uma vez que os órgãos colegiados contam 

com a representatividade dos coordenadores de cursos, docentes, servidores 



 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 64 - 

técnico-administrativos e discentes, além da presença de representante da 

comunidade. Pelos fatos acima expostos, também se evidencia a participação da 

comunidade universitária nos órgãos superiores administrativos e acadêmicos.  

 

4.3.7 Relações e Parcerias com a Comunidade 

 

A FATEC-PR possui parcerias com órgãos públicos e privados de ensino, 

organizações empresariais, comunitárias e outras entidades, além de prestar 

serviços de atendimento a demandas específicas das comunidades de sua área de 

abrangência. 

 

4.4 ADMINISTRAÇÃO  

 

A seguir estão descritos os aspectos relacionados com a administração e a 

gestão educacional na FATEC-PR e que envolvem os princípios a seguir descritos. 

 

4.4.1  Condições de Gestão 

 

A gestão educacional da FATEC-PR parte do princípio de que o ensino é livre 

à iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e a autorização e avaliação de qualidade do ensino pelo Poder 

Público, consubstanciadas na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece diretrizes e bases da educação nacional e legislação complementar.  

O princípio de gestão democrática mencionada na Lei n.º 9.394, de 1996 

estabelece que o ensino deve ser ministrado com base na igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. 

Além disso, considera a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do 

ensino público, conforme a Lei acima, e a legislação dos sistemas de ensino, 

garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
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Neste sentido, a Instituição valoriza a participação dos profissionais na 

elaboração do projeto pedagógico e na participação dos discentes e docentes nos 

órgãos colegiados e comissões específicas. 

 

4.5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

As políticas da IES, voltadas para o Curso de Pedagogia, estão descritas a 

seguir. 

 

4.5.1 Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da FATEC-PR foi estruturado tendo 

presente os objetivos que seguem:  

 Definir fundamentos conceituais, aspectos metodológicos e operacionais 

do projeto, tendo como finalidade o desenvolvimento e crescimento da 

Faculdade;  

 Comprometer-se para que o Plano não se limite a uma proposta teórica 

de cunho estratégico, mas que tenha aplicabilidade e objetividade dentro 

do cenário educacional e empresarial;  

 Apresentar-se de forma sistemática para que seja mais bem 

compreendido desenvolvido e concretizado em condições reais e com 

efetividade, transpondo o caráter teórico e os elementos norteadores.  

O PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado tendo como 

base a metodologia do Planejamento Estratégico e Situacional, um processo que diz 

respeito a um conjunto de princípios teóricos e procedimentos metodológicos e 

técnicos que podem ser aplicados a qualquer tipo de organização social que 

demanda um objetivo e que persegue uma mudança situacional futura.  

O planejamento não trata apenas das decisões sobre o futuro, mas questiona, 

principalmente, qual é o futuro das decisões a serem tomadas. Busca-se, contudo 

não se deixar levar pelo ritmo dos acontecimentos do cotidiano, como a força da 

correnteza de um rio, mas saber aonde se quer chegar e concentrar as forças e 

potencialidades em uma direção definida. O planejamento elaborado 

estrategicamente, não é outra coisa senão a ciência e a arte de atribuir maior 

governabilidade às pessoas e organizações.  
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Planejando estrategicamente, a organização criou condições para a revelação 

de lideranças baseadas na participação e na delegação de autoridade, o que implica 

em uma postura intelectual e de gestão que compreende que não cabe ao 

planejador predizer o futuro, mas buscar viabilidade para criá-lo, como uma 

ferramenta que amplia o arco de possibilidades humanas, ou seja, um instrumento 

de liberdade. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional foi elaborado tendo como 

sustentação:  

 Análise do Presente e sua interferência no Futuro. A Instituição tem 

consciência que as decisões que toma hoje têm múltiplos efeitos sobre o 

futuro porque dependem não só da avaliação sobre fatos presentes, mas 

da evolução futura de processos não controláveis, fatos que ainda não 

conhece;  

 Previsão, Estratégia e Cenários Alternativos. Na produção de fatos 

sociais, que envolvem múltiplos atores criativos que também planejam, a 

capacidade de previsão situacional e suas técnicas substituirão a previsão 

determinística, normativa e tradicional que observa o futuro como mera 

consequência do passado. Decorre desta percepção a necessidade de 

elaborar estratégias e desenhar operações para cenários alternativos e 

para surpresas, muitas vezes, não imagináveis;  

 Capacidade para lidar com surpresas. O futuro sempre será incerto e 

nebuloso, não existe a hipótese de governabilidade absoluta sobre 

sistemas sociais, mesmo próximos desta condição, pois há sempre um 

componente imponderável no planejamento. A IES buscou então, por 

meio de técnicas de gestão apropriadas, preparar-se para enfrentar 

surpresas com planos de contingência, com rapidez e eficácia, 

desenvolvendo habilidades institucionais capazes de diminuir a 

vulnerabilidade do plano;  

 Mediação entre o Passado e o Futuro. O processo de planejamento 

estratégico se alimenta da experiência prática e do aprendizado 

institucional relacionado aos erros cometidos. Portanto, serão 

desenvolvidos meios de gestão capazes de aprender com os erros do 

passado e colocar este conhecimento a serviço do planejamento;  
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 Mediação entre o Conhecimento e a Ação. O processo de planejamento 

pode ser comparado a um grande cálculo que não só deve preceder a 

ação, mas presidi-la. Este cálculo não é obvio ou simples, é influenciado e 

dependente das múltiplas explicações e perspectivas sobre a realidade e 

só acontece, em última instância, quando surge a síntese entre a 

apropriação do saber técnico acumulado e da expertise política. É um 

cálculo técnico-político, pois nem sempre a decisão puramente técnica é 

mais racional que a política e vice-versa.  

O cálculo estratégico dissociado da ação será completamente supérfluo e 

formal, por sua vez, se a ação não for precedida e presidida pelo cálculo estratégico. 

Neste caso a Instituição permanecerá submetida à improvisação e ao ritmo da 

conjuntura.  

O enfoque de planejamento proposto, portanto, não é um rito burocrático ou 

um conhecimento que possa ser revelado a alguns e não a outros, mas uma 

capacidade pessoal e institucional de governar, de fazer política no sentido mais 

original deste termo. O processo de planejamento não substitui a perícia dos 

dirigentes, nem o carisma da liderança, ao contrário, aumenta sua eficácia porque 

coloca estes aspectos a serviço de um projeto político coletivo. 

 

4.5.2 Políticas institucionais  

 

As políticas da IES estão descritas como contemplado no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI):  

 

a) Políticas de ensino  

 

O termo da sua política para o ensino superior a FATEC-PR visa à 

compreensão do contexto no qual se insere, marcado por transformações 

geopolíticas, econômicas, sociais e culturais. Isto significa que as relações 

estabelecidas com a sociedade são abrangentes, complexas e variadas. 

Desse entendimento e considerando a política educacional brasileira, a 

Faculdade apresenta como sua função primeira à formação profissional decorrente 

das demandas sociais e das necessidades do mercado de trabalho. Desta forma, a 

estruturação e o desenvolvimento do ensino elegem como eixo curricular a 
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consolidação de uma educação geral e continuada, como base da formação 

profissional, sendo essencial o equilíbrio entre humanismo e tecnologia. 

Assim, no Curso de Pedagogia e nos Cursos de Pós-graduação da área a 

serem ofertados deverá voltar-se para:  

 O desenvolvimento de competências - valores, conhecimentos, 

habilidades e atitudes - essenciais à melhoria da qualidade de vida da 

população e ao desenvolvimento sustentável do Estado e região, levando 

à formação de profissionais com postura ética, empreendedora e crítica, 

que tenham incorporadas as perspectivas históricas e epistemológicas de 

produção do conhecimento, entendendo ainda os impactos exercidos 

pelas mudanças sobre a sociedade e a cultura;  

 A integração e flexibilização de tarefas e funções, a capacidade de 

solucionar problemas, a autonomia, a iniciativa e a criatividade como 

requisitos fundamentais no novo contexto social e de produção, 

constituindo-se o acesso à informação e o seu tratamento em condições 

essenciais à vida em sociedade, seja no cotidiano, seja nas situações de 

trabalho;  

 A constituição do ser, nos níveis pessoal, cidadão e profissional, 

compreendendo o saber conviver com os outros; dominar conhecimentos 

integrando-os a vivências cidadãs; e dominar e interpretar várias 

linguagens, estruturando-se como profissional que dialoga com a ciência 

e a técnica e, ao mesmo tempo, é capaz de manter-se em equilíbrio 

consigo, com os outros e com o mundo.  

 

e) Políticas de iniciação científica  

 

A FATEC-PR acredita que a iniciação científica é um grande diferencial de 

desenvolvimento humano e mercadológico. Nas mais diversas áreas do 

conhecimento, ela abre caminhos que permitem o amadurecimento acadêmico de 

professores e alunos dedicados a procurar respostas.  

A realização da iniciação científica integrada à graduação reflete a busca 

incessante do homem na solução dos problemas do cotidiano. Assim, a Faculdade 

desenvolve a iniciação científica, o ensino e a extensão, a fim de produzir e divulgar 

o conhecimento através da produção científico-acadêmica nos campos técnico, 
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científico e artístico-cultural. 

Anualmente, desde 2011, projetos de Iniciação Científica de acadêmicos da 

FATEC-PR, orientados por mestres e doutores, tem sido desenvolvido e 

apresentado no CONIC – CONGRESSO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 

realizado no Estado de São Paulo.  

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos cursos ofertados pela FATEC-

PR têm resultado em artigos que são publicados na REVISTA TECNOLÓGICA DA 

FATEC-PR, com ISSN próprio. Nesta revista, também tem sido publicado artigos 

científicos de docentes da IES e de outras.  

 

f) Políticas de extensão  

 

A política de extensão da FATEC-PR mantém compromisso com a sociedade 

e seus movimentos sociais, políticos, econômicos e culturais, contribuindo para o 

aumento da produtividade de cada cidadão e para o desenvolvimento sustentável do 

Estado e região.  

Para alcançar esse objetivo, a Faculdade vem se relacionando com a 

sociedade por meio de programas de extensão, a partir dos quais o ensino da 

instituição é retroalimentado com a realidade social nos diversos aspectos. A 

discussão dos fatos e das demandas sociais é incorporada ao contexto do ensino, 

gerando propostas alternativas que contribuam para a melhor atenção aos 

problemas das populações, especialmente as mais carentes.  

A prática extensionista obedece aos compromissos acadêmico-sociais e às 

políticas institucionais estabelecidas e estando norteada pela integração entre os 

cursos, os setores, os serviços e as comunidades envolvidas. Assim, deve-se ter 

prioridade como extensão as atividades e os trabalhos desenvolvidos por 

professores e alunos nas diferentes disciplinas e práticas integradas, bem como nas 

diferentes atividades complementares propostas à formação do aluno. 

Neste âmbito da extensão a Faculdade e o Curso de Pedagogia preocupam-

se em conhecer a realidade local regional, implementando suas ações (oferta de 

serviços e saberes) por meio principalmente dos projetos desenvolvidos nos 

Programas Institucionais de Extensão, vinculados às ações pedagógicas dos cursos 

de graduação.  

Assim, o programa de extensão articula a teoria à prática, levando o discente 
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a construir o seu próprio conhecimento através das atividades práticas e de 

prestação de serviços, colocando-o, ao mesmo tempo, a serviço da comunidade.  

Além das atividades didático-pedagógicas, o aluno será levado a deparar-se 

com o mundo real, vivenciando trocas de experiências com a comunidade, ao 

mesmo tempo em que amplia e fortalece a responsabilidade social da instituição 

junto à sociedade da região. 

A FATEC-PR desenvolve atividades e projetos de extensão sistemáticamente. 

Estes projetos geram relatórios que ficam à disposição da comunidade acadêmica e 

da comunidade em geral. 

 

4.6 ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

4.6.1 Ensino 

 

A Instituição atua na área do ensino superior, oferecendo os seguintes cursos 

de nível tecnológico: Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de 

Telecomunicações, Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores e 

Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial, e de bacharelado em 

Administração de Empresas. Novos  cursos estão passando por processo de 

autorização junto ao MEC.  Assim, as atividades de ensino estão vinculadas à oferta 

dos cursos citados, sendo que neste processo de ensino e aprendizagem estão 

envolvidos professores, alunos e pessoal técnico-administrativo. Os cursos de 

graduação acima citados são ofertados na modalidade presencial e com regime de 

matrícula por série semestral. 

Vale ressaltar que a mantenedora oferece à comunidade, através do processo 

de ensino, os cursos técnico-profissionalizantes nas mesmas áreas em que atua no 

nível superior. 

 

4.6.2 Pesquisa 

 

A política de pesquisa da FATEC-PR nasce da sua condição de instituição de 

ensino superior, ao introduzir os seus alunos no campo da pesquisa científica, 

estabelecendo compromissos com a disseminação, sistematização e produção do 

conhecimento e realiza esta tarefa através do estimulo a criação cultural e o 
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desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, com vistas à busca 

de novos conhecimentos e ao desenvolvimento da atitude investigativa nos seus 

alunos e de suas competências para a elaboração de trabalhos científicos. 

Para o desenvolvimento de sua política, os seguintes procedimentos são 

priorizados: 

 Inclusão de disciplinas de projeto interdisciplinar no currículo de todos os 

cursos de graduação; 

 Inclusão de trabalho de conclusão de curso, com orientação docente; 

 Divulgação de informações de interesse científico e de resultados de 

pesquisas realizadas na Instituição ou pela comunidade científica 

nacional ou internacional; 

 Incentivos à participação da comunidade institucional em congressos, 

simpósios e seminários, para disseminação, estudo e debate de temas 

científicos; 

 Promoção de eventos, como congressos e seminários destinados a 

disseminar o espírito e as técnicas de investigação científica, a debater 

temas importantes e a divulgar resultados de pesquisas. 

A FATEC-PR promove anualmente um evento científico chamado de 

SEMANA TECNOLÓGICA, onde ocorre exposição de produtos, equipamentos e 

distribuição de documentação técnica, por empresas de Indústria e Serviços 

convidadas de todos os ramos dos cursos da FATEC-PR, além de palestras por 

profissionais de mercado das diversas áreas de empresas convidadas pela FATEC-

PR, abertas a todos os alunos, além da exposição de trabalhos e projetos dos 

próprios alunos do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações e dos 

outros cursos da faculdade. 

Durante o ano também são apresentados Trabalhos Acadêmicos na maioria 

das disciplinas, para obtenção de nota. Estes trabalhos necessitam de pesquisa 

para a sua realização. 

O projeto integrador multidisciplinar (TCC), previsto na estrutura curricular dos 

cursos da FATEC-PR, igualmente, constitui um meio profícuo para a iniciação 

científica, podendo ser apresentado na forma de monografia, plano de negócio ou 

projeto. Em qualquer das hipóteses, há acompanhamento em termos de orientação. 

Os objetivos do projeto integrador são tanto formativos como avaliativos, uma 
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vez que, por um lado, possibilita ao aluno enriquecer e consolidar seus 

conhecimentos e, por outro lado, permite ao discente demonstrar habilidades e 

competências adquiridas no curso, fornecendo valiosos indicadores para avaliação, 

principalmente no seu preparo para o desempenho profissional. 

O PDI e o regimento interno preveem a Pesquisa e a Extensão e existem os 

regulamentos correspondentes. A FATEC-PR tem compromissos com a 

disseminação, sistematização e produção do conhecimento. Todos os cursos de 

graduação e pós-graduação ofertados têm na matriz curricular o Trabalho de 

Conclusão de Curso, com orientação docente e também disciplinas com projeto 

interdisciplinar.  

O evento anual Semana Tecnológica da FATEC-PR ocorre com apresentação 

de trabalhos de IC e pesquisas, registrados nos ANAIS DA SEMANA 

TECNOLÓGICA DA FATEC-PR e na REVISTA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, 

ambos com ISSN próprio. 

O estimulo e incentivo à Iniciação Científica (Apresentação de palestras e 

trabalhos na Semana Tecnológica e em Congressos [CONIC]), tem sido verificado 

pela CPA e os resultados podem ser considerados MUITO BOM, pois mais de 70% 

dos alunos atribuíram BOM, MUITO BOM e ÓTIMO este quesito. 

Ano a ano, desde 2011, acadêmicos da FATEC-PR têm apresentado no 

CONIC - CONGRESSO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA os resultados de 

projetos de IC. Em 2012 e em 2013, foram apresentados 8 (oito) trabalhos de alunos 

orientados por docentes da IES. A FATEC-PR paga as despesas de inscrição e as 

passagens de professores e alunos participantes. 

 

4.6.3 Extensão 

 

A FATEC-PR oferece ao longo do ano diversos cursos de extensão, além de 

atender solicitações de empresas na preparação de cursos sob demanda. 

Alguns destes cursos de extensão são: Cabeamento Estruturado, Telefonia 

Analógica e Digital, Telefonia Celular, Centrais de Telefonia, Telemarketing, 

Telefonia e Comunicação de Dados, Antenas. 

As atividades de extensão são documentadas e tem diretrizes 

adequadamente implantadas e acompanhadas. A IES considera a extensão como 

indispensável canal de integração entre a instituição e a sociedade. A 
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operacionalização da extensão decorre da oferta e realização de cursos de 

extensão, profissionalizantes, e de programas nas áreas de atuação. As diretrizes da 

extensão estão expressas no Regimento Interno da IES. O Regulamento das 

Atividades de Extensão está implantado. 

A CPA tem avaliado as oportunidades de participação em eventos de 

extensão e mais de 70% dos alunos consideram bom, muito bom e ótimo. Existe o 

estimulo para participação em Eventos Externos (Visitas Técnicas, Apresentação de 

Trabalhos, Semana Tecnológica, ...) e cerca de 80% dos alunos avaliam muito bem. 

Exemplos de programas de Extensão desenvolvidos: 

- Projeto Mostra de Responsabilidade Social Cotolengo; 

- Projeto Participação na Feira de Profissões - Igreja Mormons; 

- Projeto de Extensão – I Festa Junina da FATEC-PR - Alfa Junior; 

- Projeto de Extensão – Apoio ao Hospital do Trabalhador; 

- Projeto de Extensão – Natal Solidário; 

- Projeto de Extensão –Trote Solidário; 

- Projeto de Extensão – Espanhol - Intercâmbio Com a Udelar – Uruguay. 

Além disso, são realizadas as visitas técnicas, a cada semestre, 

documentadas. 

A Extensão é um mecanismo acadêmico de formação que articula a 

produção científica e sua transmissão com a aplicação e transferência dos 

resultados. É um processo educativo, acadêmico, científico, cultural e comunitário 

que relaciona a pesquisa e o ensino de forma indissociável. 

 

4.6.4 Pós-Graduação 

 

A FATEC-PR tem um planejamento de oferecer cursos de pós-graduação 

latu sensu, em áreas de sua competência.  

A FATEC-PR estará efetivamente iniciando no ano de 2014 a pós-graduação 

Lato Sensu em Gestão de Projetos de TI e Inovação Tecnológica, na modalidade 

presencial,  e as políticas adotadas e formas de operacionalização atendem bem o 

curso. Os professores são mestres e doutores e o Projeto Pedagógico do Curso com 

as diretrizes e ações são acessíveis ao conhecimento da comunidade e estão 

adequadamente implantadas e acompanhadas.  

A FATEC-PR, a partir de 2013 estará implantando cursos de pós-graduação 
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conforme previsto no PDI 2013-1017. 

 

4.7  DESCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE NAS ATIVIDADES 

DE DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA. 

 

Os docentes da FATEC-PR têm participação nas seguintes instâncias 

institucionais: 

a) Conselho de Administração Superior-CAS - órgão máximo de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal. 

b) Colegiado de Curso Superior de Tecnologia - órgão de coordenação 

didático-pedagógica destinado a elaborar e implantar a política de ensino 

no respectivo curso e acompanhar a sua execução. 

c) NDE – núcleo docente estruturante, que tem como objetivo atuar no 

projeto pedagógico do curso e da sua consolidação. 

Os professores da FATEC-PR têm garantida sua participação nas atividades 

de sua direção, através de dispositivos legais, constantes em seu regimento interno. 

 

4.8 ADMINISTRAÇÃO DA IES  

 

Por determinação regimental, a instância máxima consultiva, deliberativa e 

normativa da FATEC-PR é o Conselho de Administração Superior (CAS), que reúne 

representações da mantenedora, da diretoria executiva, das coordenações de 

cursos, do corpo docente e da comunidade. 

A administração executiva da FATEC-PR é desenvolvida, conjuntamente, por 

uma direção geral, uma diretoria acadêmica, uma diretoria administrativo-financeira, 

diretoria de pós-graduação, pesquisa e extensão e pelas coordenações de cursos. 

Cabe à Direção Geral representar a FATEC-PR junto às pessoas ou instituições 

públicas e privadas. 

 

4.8.1 Autonomia da FATEC-PR em relação à Mantenedora 

 

A FATEC-PR goza de autonomia em relação à mantenedora uma vez que 

propõe seu próprio orçamento, faz seu próprio planejamento e decide suas próprias 

metas administrativas e acadêmicas. 

A Mantenedora conta com representantes diretos apenas nas reuniões do 
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Conselho de Administração Superior, não interferindo nas decisões de nenhum outro 

órgão colegiado ou de assessoria. Mesmo o Conselho de Administração Superior 

(CAS) pode se reunir sem a presença dos representantes da Mantenedora, caso 

estes sejam impedidos de comparecer. 

 

4.8.2 Condições de Gestão 

 

A gestão educacional da FATEC-PR parte do princípio de que o ensino é livre 

à iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e a autorização e avaliação de qualidade do ensino pelo Poder 

Público, consubstanciadas na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece diretrizes e bases da educação nacional e legislação complementar.  

O princípio de gestão democrática mencionada na Lei n.º 9.394, de 1996 

estabelece que o ensino deve ser ministrado com base na igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. 

Além disso, considera a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do 

ensino público, conforme a Lei acima, e a legislação dos sistemas de ensino, 

garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Neste sentido, a Instituição valoriza a participação dos profissionais na 

elaboração do projeto pedagógico e na participação dos discentes e docentes nos 

órgãos colegiados e comissões específicas. 

 

4.9 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

As políticas da IES, voltadas para o curso, estão descritas a seguir. 

 

4.9.1 Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI  
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI nasceu da necessidade de 

planejamento estratégico para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba e para a elaboração de planos que visem à sua 
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expansão e ao aprimoramento dos serviços por ela prestados às diversas 

comunidades de sua região de abrangência.  

Trata-se de um documento de caráter participativo e coordenado que foi 

tomando forma ao longo de vários meses. 

Durante as atividades de elaboração do PDI buscou-se o atendimento às 

normas vigentes, conforme exaradas em legislação atual e orientações do Ministério 

da Educação. Do modo como foi construído, é inevitável e, de todas as formas, 

bastante desejável que o PDI tenha impacto considerável sobre a dinâmica da 

Instituição.  

O alinhamento do PDI às conclusões e orientações dos respectivos 

participantes e colaboradores garantirá, de igual forma, que o PDI se torne uma 

diretriz-mestra vital para a consolidação e expansão dos diversos processos, 

programas e políticas da Instituição. 

O planejamento não trata apenas das decisões sobre o futuro, mas questiona, 

principalmente, qual é o futuro das decisões a serem tomadas. Busca-se, contudo 

não se deixar levar pelo ritmo dos acontecimentos do cotidiano, como a força da 

correnteza de um rio, mas saber aonde se quer chegar e concentrar as forças e 

potencialidades em uma direção definida.  

O planejamento elaborado estrategicamente, não é outra coisa senão a 

ciência e a arte de atribuir maior governabilidade às pessoas e organizações.  

Planejando estrategicamente, a organização criou condições para a revelação 

de lideranças baseadas na participação e na delegação de autoridade, o que implica 

em uma postura intelectual e de gestão que compreende que não cabe ao 

planejador predizer o futuro, mas buscar viabilidade para criá-lo, como uma 

ferramenta que amplia o arco de possibilidades humanas, ou seja, um instrumento 

de liberdade. 

 

4.9.2 Planejamento e Gestão Institucional 

 

O planejamento e a gestão institucional da Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba (FATEC-PR) está pautada na missão, nas finalidades e nas metas gerais e 

específicas, com a visão dirigida à construção de um meio acadêmico no qual a 

interação com a comunidade e com o meio ambiente sejam recursos didáticos para 

formar cidadãos empreendedores e prepará-los para o exercício ético-profissional, 
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conscientizando-os do seu papel social. 

Os objetivos específicos da FATEC-PR, dentro de um consenso estabelecido 

entre os empreendedores e colaboradores, incluem: 

I. Ministrar educação em nível superior desenvolvendo um processo 

formativo em diferentes campos do saber; 

II. Ministrar uma educação que contribua para a formação integral do 

educando, contribuindo para a disseminação do conhecimento 

universal acadêmico, sem preterir a formação moral e ética; 

III. Contribuir para o progresso nos diversos ramos do conhecimento por 

meio do ensino, da pesquisa e da extensão; 

IV. Desenvolver e difundir o conhecimento, tendo em vista a preparação 

do indivíduo para o exercício da reflexão crítica e participação na 

produção, sistematização e desenvolvimento do saber; 

V. Contribuir na formação de profissionais e especialistas nas diferentes 

áreas de conhecimento, habilitando-os para a inserção nos setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira; 

VI. Incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação, visando ao 

desenvolvimento das ciências e da criação e difusão da cultura e, deste 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio; 

VII. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular, os nacionais e regionais, prestar serviços especializados às 

comunidades, estabelecendo, com estas, uma relação de 

reciprocidade; 

VIII. Adotar normas e regimentos baseados em princípios democráticos, 

não permitindo, no âmbito de suas atividades, campanhas ou atos 

isolados em desacordo com tais princípios; 

IX. Proporcionar ao estudante condições e meios para uma formação 

profissional embasada na cidadania e nos princípios da moral e da 

ética; 

X. Contribuir para o progresso da comunidade na qual se insere. 

XI. Promover o desenvolvimento integrado das comunidades local e 

regional e oferecer à comunidade serviços indissociáveis às atividades 

de ensino e de pesquisa. 
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XII. Promover a pesquisa científica e o desenvolvimento cultural a fim de 

difundir os conhecimentos ao alcance da instituição. 

XIII. Promover a assimilação de valores culturais, principalmente por meio 

da realização de eventos culturais que objetivem a integração 

comunitária. 

XIV. Aperfeiçoar o desenvolvimento das atividades básicas por meio de 

programas permanentes de qualificação de pessoal docente e técnico-

administrativo. 

O planejamento e a gestão da FATEC-PR serão efetivados de forma 

empresarial, mas nunca com a filosofia da lucratividade a qualquer custo. Partindo 

do pressuposto de que a FATEC-PR é, ao prestar serviços educacionais, uma 

instituição socialmente responsável que considera que: 

I. O educando é, e sempre será, o centro e a única razão da existência 

da unidade escolar e dos serviços por ela prestados; 

II. O educando deve ser capacitado para viver habitualmente feliz e, ao 

mesmo tempo, preparado para ser um agente de mudanças. 

Sendo planejada e gerida como uma instituição que respeita e valoriza o 

potencial humano, a diretoria da FATEC-PR é constituída e assessorada por 

profissionais e especialistas em educação, administração, finanças e direito. 

Entendemos que planejar e gerir eficientemente não é programar ganhos e 

contabilizar lucros, mas sim, conseguir coordenar eficazmente e co-

responsavelmente o trabalho dinâmico de seres humanos livres, todos se 

esforçando e contribuindo para atingir os objetivos e metas programadas. Esses 

objetivos são alcançados na medida em que conseguimos o envolvimento efetivo e 

afetivo de todos os educadores. Para tanto, torna-se imprescindível oferecer 

espaços e ocasiões, tempos e momentos para que todos os educadores realizem 

seu trabalho com entusiasmo. 

Portanto, planejar e administrar, ao exigir o envolvimento de seres humanos 

livres, deixa de ser uma técnica para se converter numa arte, vivenciada num 

ambiente aberto e de transparência. Num ambiente dessa natureza, a autoridade 

perde sua dimensão tradicionalmente vertical (domínio-submissão) e assume, de 

modo consciente e decidido, a horizontalidade característica da co-gestão, da 

decisão baseada no diálogo, da delegação de funções e tarefas e da ação co-

responsável. 
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Essa visão de planejamento e gestão institucional participativa exige: 

I. Seleção Criteriosa de Pessoal - envolve todos os segmentos e níveis 

da Instituição, detectando, de modo especial, a capacidade que 

apresentam os candidatos para se sensibilizar e assumir, de forma 

consciente e sincera, os princípios, os objetivos, os comportamentos e 

atitudes concretas que definem a filosofia e o trabalho profissional da 

escola. 

II. Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento -  específico para os 

cargos, funções e tarefas, concedendo especial importância aos 

programas de formação profissional. Constitui-se num processo 

facilitador do crescimento pessoal e profissional dos educadores. 

III. Controle de Qualidade - busca-se a excelência, mesmo sabendo que 

os frutos são difíceis de ser quantificados ou contabilizados 

estatisticamente. 

IV. Avaliação do Desempenho - desenvolvem-se processos de auto-

avaliação e avaliação coletiva em todos os segmentos e para todos os 

educadores da Instituição. Da mesma forma, colabora-se 

decididamente com a avaliação externa, quando proposta por órgãos 

oficiais ou por entidades particulares, sempre que julgada adequada e 

oportuna para a instituição. 

Tais elementos estarão presentes em todas as atividades de planejamento e 

gestão institucional pois um dos desafios de se prover educação superior de 

qualidade é a dificuldade de se fazerem investimentos na infraestrutura  física e na 

adequação do ambiente físico às necessidades da comunidade acadêmica. 

Por ser uma Instituição comprometida com a responsabilidade social, a 

FATEC-PR pretende promover a educação mais amploa possível do ser humano, de 

acordo com os princípios éticos da competência, responsabilidade, justiça e 

honestidade. 

Para isso, ela solicita que seus docentes e funcionários se comprometam a 

pautar seu comportamento profissional de acordo com as normas profissionais e 

éticas de cada área em que atuar, explicitadas em seu Código de Ética Profissional.  

que será intensamente socializado com docentes e funcionários desde sua 

admissão. 

O perfil gestor da FATEC-PR condena, com vigor, todas as formas de 
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preconceito de raça, cor, religião, gênero ou discriminação sócioeconômica. 

A ênfase na responsabilidade profissional é também percebida no modo como 

a proposta de ensino da FATEC-PR tem como eixo articulador do projeto de seus 

cursos a integração teoria-prática, as atividades de prática profissional não se 

restringindo ao estágio não curricular ou ao estágio supervisionado, embora este 

represente um dos pontos mais importantes do preparo do aluno para o 

desempenho de sua futura profissão, mas incluindo também atividades de 

observação, investigação e análises de procedimentos. 

Para promover o desenvolvimento integrado das comunidades local e regional 

e oferecer à comunidade serviços indissociáveis às atividades de ensino e de 

pesquisa, a FATEC-PR tem formalizado convênios com as Secretarias Municipais de 

Educação, Administração, Planejamento e Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

Agricultura e Abastecimento e as empresas e instituições em geral da comunidade 

de Curitiba e das comunidades vizinhas. 

Considerando o objetivo atual da educação profissional de garantir ao cidadão 

o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, 

a FATEC-PR contribuirá, ainda, para a colocação de profissionais qualificados no 

mercado. 

Para promover a pesquisa científica e o desenvolvimento cultural a fim de 

difundir os conhecimentos ao alcance da instituição, a FATEC-PR, desde 2010 tem 

publicado o periódico anual intitulado REVISTA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, que 

publica artigos científicos e de iniciação científica selecionados. 

Quando de sua elevação ao status de centro universitário, pretende que esta 

revista esteja classificada pelo QUALIS da CAPES. 

Como resultado da realização anual do evento científico, intitulado SEMANA 

TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, que em 2013 realizou a oitava edição, vem sendo 

publicado e disponibilizado no portal da IES, o periódico ANAIS DA SEMANA 

TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, com ISSN próprio, onde estão publicados a 

programação do evento e os resumos das palestras e dos projetos apresentados. 

Também estarão sendo subsididados uma quantidade maior de programas de 

extensão e iniciação científica, monitorias e estágios extracurriculares, palestras e 

eventos científicos (como simpósios, seminários e encontros), conforme estes se 

encontram previstos no Projeto Pedagógico da FATEC-PR. A produção científica por 

parte de docentes e dicentes será fomentada através de incentivos financeiros 
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compatíveis com a importância e vulto da contribuição. 

Além disso, a Instituição destinará fundos de sua receita própria para a 

iniciação científica, monitoria de ensino de graduação, bolsa-trabalho e ampliação do 

acervo da biblioteca. Serão concedidas, também, bolsas a docentes da instituição 

para cursos de pós-graduação, mediante programa de incentivo à capacitação 

docente. 

Para promover a assimilação de valores culturais, principalmente por meio da 

realização de eventos culturais que objetivem a integração da IES com a 

comunidade do entorno, a FATEC-PR conta com uma Direção de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, responsável pela organização e divulgação de seus programas 

culturais.  

Embora não sejam especificamente privilegiadas no currículo, algumas outras 

atividades culturais se tornarão eventos tradicionais na FATEC-PR, como eventos 

culturais / folclóricos e educacionais, entre outros. 

 

4.10 VISÃO  

 
Configurar-se como um centro de referência de Ensino Superior, na Região 

Metropolitana de Curitiba e no Estado do Paraná, na formação de Pedagogo, 

desenvolvendo a habilidade e a competência para que este ofereça soluções 

inovadoras e empreendedoras frente aos desafios educacionais da sociedade atual, 

estimulando o comprometimento, o conhecimento e o exercício da cidadania. 

 

4.11 PRINCÍPIOS E VALORES 

 
A FATEC-PR vislumbra o aprofundamento da proposta educativa, a 

transformação via inclusão social e a satisfação plena de seus colaboradores e 

parceiros internos e externos. Preconiza ainda a formação do senso crítico 

entendendo que é preciso saber distinguir entre o que a sociedade apresenta e os 

valores humanos assumidos enquanto Instituição de Ensino Superior.  

 

4.12 VOCAÇÃO 

 

O curso de Pedagogia da FATEC-PR foi pensado a partir da sua missão, 

visão, princípios, valores e inserção regional que constituem a vocação do mesmo, 
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de que a mudança provocada pelos avanços tecnológicos e pelo cenário globalizado 

é a grande certeza.  

Alinhada aos novos tempos, a FATEC-PR desenvolve esforços objetivando o 

processo de permanente atualização administrativa com uma gestão participativa, 

buscando a otimização de seus processos, a consolidação de sua atuação junto à 

sociedade, oferecendo cursos que supram as necessidades da região. 

A qualidade dos serviços oferece, o pronto atendimento à sua clientela, a 

permanente busca da melhoria, são princípios que balizam as ações internas e 

relações externas implementadas pela FATEC-PR. 

Nesse contexto, esta Instituição de Ensino Superior é consciente de seu papel 

como Instituição promotora de mudanças, mediante a formação e qualificação do 

homem-cidadão que interage ativamente junto à sociedade, promovendo o 

crescimento e o desenvolvimento local, regional e nacional. 

Atuar como centro de referência em ensino, pesquisa e extensão, nas áreas 

específicas escolhidas, é um propósito para o qual a FATEC-PR vem se preparando 

com disposição, ciente dos desafios que se interpõem neste cenário de 

competitividade que caracteriza a nova realidade contextual em que se insere.    

Devido ao crescimento e desenvolvimento há uma carência de professores 

tanto em Curitiba/PR como na região é que nos leva a unir forças com a comunidade 

e participar ativamente na formação deste profissional tão importante na área de 

Educação e que trará contribuições significativas para toda a sociedade.  

A FATEC-PR busca contribuir ativamente para o desenvolvimento e a 

melhora da qualidade de vida das pessoas e da cidade de Curitiba e Região 

Metropolitana, trazendo um curso que contribuirá significativamente para que a 

melhoria na qualidade de vida seja possível e alcançada. Ao traçar uma diretriz 

estratégica com o intuito de promover a capacitação da população, nota-se elevação 

do perfil educacional e o nível de qualificação da população. A ação conjunta dos 

setores da Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia asseguram a inserção das 

pessoas na sociedade do conhecimento.  

Quando se propõe melhorar a qualidade de vida das pessoas, assume-se o 

compromisso de se trabalhar pelo desenvolvimento econômico e desta forma, 

promove-se a inclusão social, melhorando as condições de vida da população, 

favorecendo a democracia e sem dúvida garantindo os direitos humanos e a 

proteção ao meio ambiente. 
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A vocação do curso justifica-se então pelo fato de que a garantia de melhores 

possibilidades de emprego, e em consequência, a redução de desigualdades sociais 

é possível de ser atingida quando se promove a formação profissional e humana do 

cidadão. 

Observa-se que os programas governamentais têm contribuído para a 

melhoria da qualidade de vida e de saúde da população, causando impacto na 

redução da mortalidade infantil, da mortalidade materna e o controle e declínio de 

muitas doenças transmissíveis, contribuindo para o aumento na estimativa de vida 

da população.  

Este contexto reafirma a necessidade de capacitar pessoas para atuarem 

com a educação, em nível local, regional e nacional. A área social ainda impõe 

grandes desafios ao poder público em função das condições de saúde da 

população, caracterizadas basicamente pela ocorrência de doenças endêmicas, 

imunopreveníveis (decorrentes da falta de saneamento básico e as de origem 

ambiental), bem como as precárias condições de moradia. 

Assim, as políticas econômicas estão a interagir de forma harmoniosa com as 

políticas sociais, favorecendo o processo que viabiliza ações conjuntas capazes de 

superar as condições de pobreza, integrando a população ao processo de 

desenvolvimento. A construção desse novo paradigma de desenvolvimento passa 

pela oferta de serviços sociais básicos de qualidade, com ganhos na evolução dos 

indicadores sociais. 

Nota-se que o nível de desenvolvimento econômico-social e político da 

população é também reflexo de sua saúde e educação, à medida que haja 

permanente articulação entre o biológico, o psíquico e o social dos indivíduos. Por 

este motivo, a área de educação vem passando por importantes transformações, 

numa perspectiva que envolve governo e sociedade, a fim de serem superados os 

problemas que apresenta o atual quadro de professores do Estado de São Paulo e 

da região. 

Quando se fala em desenvolvimento, devemos levar em conta o levantamento 

do World Education Indicators (WEI), realizado pela UNESCO com dados de 2000, 

este revela que 25,1% dos brasileiros possuem o ensino médio completo, e que 

apenas 7,5% dos brasileiros declararam ter feito um curso superior, contra 13,7% na 

Argentina, 9,5% no Chile e 9,1% no Uruguai, logo cabe às instituições de ensino 

privadas o papel de coparticipação na educação superior, trabalhando lado a lado 
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com o poder público na oferta de oportunidades de escolarização acadêmica para a 

população.  

 

4.13 MISSÃO DO CURSO 

  

A Educação enquanto fenômeno social encontra-se intrinsecamente ligada 

aos problemas econômicos, políticos e sociais de seu tempo. Portanto, caracteriza-

se como instrumento de transformação da sociedade, uma vez que nela intervem, 

construindo valores e conhecimento.  

Nessa perspectiva a FATEC-PR foi concebida, pois entende que a 

transformação do ordenamento social ocorre quando o acesso ao conhecimento é 

democratizado. Assim, com o intuito de promover a educação, e mais 

especificamente de formar profissionais educadores, apresenta este projeto 

pedagógico que visa atender as novas exigências e demandas sociais. 

A instituição tem a missão de consolidar-se como um centro de excelência na 

formação de professores. Disponibilizando profissionais éticos e criativos, que sejam 

capazes de intervir na sociedade de maneira crítica e produtiva, disseminando 

conhecimento e valores. 

 

4.14 CONCEPÇÃO 

 

A organização curricular do curso de Pedagogial da FATEC-PR privilegia a 

interdisciplinaridade, representada por um processo coletivo de produção articulada 

do saber, que busca compreender e transformar a realidade, entendida esta como 

totalidade concreta (homem e mundo em movimento de autocriação).  

A postura interdisciplinar no ensino não pode prescindir do conflito entre 

posições opostas. A principal regra deste debate é o respeito à divergência e o seu 

objetivo é a superação das dificuldades ou contradições que se verificam tanto na 

prática docente quanto na produção de conhecimentos. A disposição em assumir 

uma postura interdisciplinar, que é coletiva e histórica, no dia-a-dia da atividade 

docente implica em aceitar o debate, a divergência e o conflito. O único resultado 

que, de antemão, se pode esperar é a constatação que o êxito, tanto na produção 

quanto na difusão de conhecimentos, está na diferença e não na semelhança, na 

dúvida e não na certeza. 
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4.15 OBJETIVOS DO CURSO 

 

 

O presente projeto, proposto tem por objetivo delinear os aspectos 

pedagógicos que norteiam a estruturação do curso de Pedagogia, a fim de atender 

educandos que queiram habilitar-se nesse campo do saber. 

O elemento preponderante do projeto é o conjunto de competências que 

caracterizam o perfil profissional do educador que se pretende formar, englobando 

dimensões de conhecimento, habilidades e atitudes a serem apreendidas, que 

correspondam aos novos Parâmetros Curriculares Nacionais e que respondam aos 

anseios da sociedade.  

Para tanto, o projeto foi fundamentado em estratégias metodológicas que 

enfatizam a construção/produção do conhecimento ao invés da transmissão e da 

aquisição das informações. Abrindo espaço para diversificações didáticas e 

pedagógicas que privilegiam a interdisciplinaridade, a pesquisa e a extensão 

enquanto instrumento de aprendizagem, estimulando a atitude científica e a 

construção crítica do conhecimento. O processo de ensino-aprendizagem é centrado 

no estudante, instigando sua autonomia e responsabilidade diante do seu próprio 

processo de aquisição do saber. 

 

4.15.1 Objetivo Geral do Curso 

 

Entende-se como competência à capacidade do profissional em integrar a 

complexidade dos atributos de conhecimento, habilidades e atitudes a serem 

aplicadas na sua vida profissional. Nesse sentido, o pedagogo deverá ter como 

atributos profissionais as seguintes competências e habilidades: 

 Aplicar técnicas de comunicação e de relações humanas que permitam 

adequada relação com os educandos, comunidade e equipe multiprofissional; 

 Assumir posições de liderança e tomar decisões; 

 Realizar o trabalho dentro do mais alto padrão de qualidade e princípios 

da ética; 

 Ter capacidade crítica, analítica e reflexiva; 

 Ter responsabilidade social e compromisso com a construção da 
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cidadania; 

 Ultrapassar as barreiras culturais, sociais e pessoais na interação com 

os educandos, comunidade e equipe multiprofissional; 

 Incorporar a educação contínua como princípio de qualificação 

profissional; 

 Capacidade de articulação educacional entre as diferentes áreas do 

conhecimento; 

 Capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos que 

utilizem as tecnologias disponíveis; 

 Atuação em ambientes e espaços educativos, formais e não-formais; 

 Capacidade de criar um clima de intercâmbio e socialização do 

conhecimento entre os alunos; 

 Compreensão ampla e consistente do fenômeno e da prática educativos 

que se dão em diferentes âmbitos e especialidades; 

 Compreensão do processo de construção do conhecimento no indivíduo 

inserido em seu contexto social e cultural; 

 Capacidade de identificar problemas sócio-culturais e educacionais  

propondo respostas  criativas às questões da qualidade do ensino e medidas que 

visem superar a exclusão social. 

 Compreensão e valorização das diferentes linguagens manifestas nas 

sociedades contemporâneas e de sua função na produção do conhecimento; 

 Compreensão e valorização dos diferentes padrões e produções 

culturais existentes na sociedade contemporânea. 

 

4.15.2 Objetivos Específicos do Curso 

 

O pedagogo deverá ter como atributos profissionais as seguintes 

competências e habilidades específicas: 

 Capacidade de apreender a dinâmica cultural e de atuar adequadamente 

em relação ao conjunto de significados que a constituem; 

 Capacidade para atuar com portadores de necessidades especiais, em 

diferentes níveis da organização escolar, de modo a assegurar seus direitos de 

cidadania; 
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 Capacidade para atuar com jovens e adultos defasados em seu processo 

de escolarização; 

 Capacidade de estabelecer diálogo entre a área educacional e as demais 

áreas do conhecimento; 

 Capacidade de articular ensino e pesquisa na produção do conhecimento e 

da prática pedagógica; 

 Capacidade para dominar processos e meios de comunicação  em suas 

relações com os problemas educacionais; 

 Capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos 

adequados à utilização das tecnologias da informação e da comunicação nas 

práticas educativas; 

 Compromisso com uma ética de atuação profissional e com a organização 

democrática da vida em sociedade;  

 Articulação da atividade educacional nas diferentes formas de gestão 

educacional, na organização do trabalho pedagógico escolar, no planejamento, 

execução e avaliação de propostas pedagógicas da escola; 

 Elaboração do projeto pedagógico, sintetizando as atividades de ensino e 

administração, caracterizadas por categorias comuns como: planejamento, 

organização, coordenação e avaliação e por valores comuns como: solidariedade, 

cooperação, responsabilidade e compromisso. 

 

4.16 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

4.16.1 Perfil do profissional  

 

O profissional formado pelo Curso de Pedagogia deverá atender na 

qualidade de educador, às exigências básicas do mercado e da sociedade. 

Baseando-se no conjunto das competências necessárias para formação de um 

profissional flexível, que acompanhe de forma sistemática e crítica os permanentes 

desafios de uma educação moderna, incorporando princípios humanísticos que 

valorizem a melhoria da qualidade de ensino e a formação integral do educando, 

conduzindo-o ao entendimento dos valores fundamentais do homem nos quais se 

assentam à cidadania e a vida em sociedade.  
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4.16.2 Competências e habilidades esperadas do egresso 

 

O egresso do Curso de Pedagogia da FATEC-PR deverá estar apto a:  

I – atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária;  

II – compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 

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

psicológica, intelectual, social;  

III – fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização 

na idade própria;  

IV – 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;  

V – reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e 

coletivas;  

VI – ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano;  

VII – relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 

informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens 

significativas;  

VIII – promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, a família e a comunidade;  

IX – 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;  

X – demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 

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

sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras;  

XI – desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 
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educacional e as demais áreas do conhecimento;  

XII – participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;  

XIII – participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes 

escolares e não-escolares;  

XIV – realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros:  

 Sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 

desenvolvem suas experiências não-escolares; 

 Sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios 

ambiental-ecológicos;  

 Sobre propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo 

e práticas pedagógicas;  

XV – utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos;  

XVI – estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 

determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar o 

resultado de sua avaliação às instâncias competentes. 

  

4.16.3 Campo de Atuação 

 

O profissional egresso do curso de Pedagogia com formação técnica e 

científica atuará nas séries iniciais da Educação Básica, Educação Infantil e 

Educação Especial em instituições escolares públicas e privadas. Este profissional 

possui ainda a possibilidade de desempenhar atividades de coordenação 

pedagógica, supervisão e administração escolar.  

Fora do âmbito escolar, o profissional será preparado para atuar em projetos 

e instituições educativas, como ONGs, Conselhos Tutelares, hospitais, 

penitenciárias, entre outros, ou mesmo por meio de ações coletivo-culturais com 

segmentos como jovens, adulto, idosos, etc. Além destes campos mais tradicionais 

de atuação, o Pedagogo poderá participar da avaliação de sistemas, projetos 

educacionais, meios de comunicação, entre outros. 
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4.17 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular proposta para o curso em questão é resultado da 

reflexão sobre a missão, concepção, objetivos e perfil desejado do egresso 

estabelecidos para o curso. Por outro lado, a multiplicidade de funções 

desempenhadas pelo licenciado em Pedagogia justifica a oferta de um leque maior 

de opções ao estudante, no que se refere à sua formação, para que ele, já na 

graduação, possa, simultaneamente a uma formação de caráter geral, investir na 

carreira para a qual se sente mais vocacionado, demonstrando aptidão específica. 

 

4.17.1 Coerência do currículo com a fundamentação teórico-metodológica do 

curso 

 

Conforme já demonstrado neste projeto, os aspectos curriculares são 

consistentes com a fundamentação teórico-metodológica do curso. 

 

4.17.2  Coerência dos Conteúdos Curriculares com os Objetivos do Curso  

 

O currículo do curso está organizado de maneira a garantir coerência plena 

aos seus objetivos gerais e específicos, bem como atender o perfil desejado do 

egresso. 

 

4.17.3 Coerência do currículo face às Diretrizes Curriculares Nacionais 

 

O currículo do curso de Pedagogia oferecido pela FATEC-PR observa a 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº1, DE 15 DE MAIO DE 2006 do Conselho Nacional de 

Educação, conforme comprovado mais adiante neste projeto. 

 

4.17.4 Adequação da Metodologia de Ensino à Concepção do Curso  

 

O processo de ensino-aprendizagem, dinâmico por si mesmo, permite a 

utilização de métodos variados de ensino, seja na modalidade individualizada, 

coletiva ou em grupo.  
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No curso Pedagogia da FATEC-PR há oportunidade para o ensino 

individualizado, que atende as condições pessoais do aluno, valorizando suas 

aptidões e motivações. Há, ainda, possibilidade de atuação coletiva dos alunos no 

processo de ensino aprendizagem, seja através da realização de trabalhos em 

grupo, seja pela formação de grupos de estudo ou grupos de pesquisa ou, ainda, por 

meio dos trabalhos em equipe e nos projetos desenvolvidos nas atividades de 

extensão.  

Além disso, as atividades desenvolvidas de forma coletiva dão ênfase à 

integração dos alunos, que devem interagir em pequenos grupos, seja nas 

dinâmicas das discussões e dos debates travados em sala de aula ou nas atividades 

extraclasse. Trata-se, portanto, de uma metodologia de ensino dinâmica, articulada 

às diversas necessidades do aluno e que atende tanto a sua necessidade de 

elaboração individual de conhecimento, quanto à necessidade social de realizar 

trabalhos e atividades de forma coletiva.  

Esse método misto, cuja dinâmica visa abarcar formas variadas de ensinar, 

aprender e agir, busca proporcionar ao aluno a vivência de diversas situações que 

terá de enfrentar ao longo de sua vida, onde, em determinada situações, terá que 

agir sozinho, e em outras, deverá agir articulado com outras pessoas ou grupos. 

Essa metodologia plural se justifica pela própria pedagogia que orienta este projeto, 

que é de formação do cidadão participativo, comprometido com as questões sociais 

de seu tempo, que seja capaz de refletir sobre a sua realidade e agir sobre ela.  

A crítica e a reflexão permanente permeiam as atividades docente e discente 

num compromisso entre professores, instituição e alunos. A sala de aula, por seu 

turno, não deve ser o lugar onde se transmite conhecimento, onde se profere a “aula 

conferência”, mas o espaço para o debate, o diálogo, a reflexão e para a própria 

construção do conhecimento.  

O professor, por sua vez, não deve ter a postura de sábio, detentor do poder 

e do conhecimento cristalizado, hermético, alienado de sua realidade social e da 

realidade de seus alunos. A metodologia desenvolvida é aquela que respeita o aluno 

em sua dimensão holística, como ser dotado de inteligência, emoção e vontade. 

Partindo do princípio de que métodos e técnicas são apenas meios e não fins em si 

mesmos, o papel do professor é decisivo na busca de formas de ensino que sejam 

adequadas aos seus alunos e ao conteúdo a ser trabalhado, conforme as diretrizes 

curriculares propostas.  
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Salienta-se que não se faz aqui diferenciação substancial entre método e 

técnica, utilizando-se ambos com o mesmo sentido de meio pelo qual se deverá 

buscar maior eficiência na relação ensino/aprendizagem. Entre uma ampla gama de 

técnicas utilizadas no processo de ensino, enumeram-se algumas pela possibilidade 

pedagógica que oferecem. Cabe esclarecer, contudo, que elas não inviabilizam a 

utilização de outros métodos, uma vez que a dinâmica de ensino deve envolver uma 

metodologia diversificada e plural.  

A) MÉTODO EXPOSITIVO – consiste na apresentação oral de temas 

logicamente estruturados. A mensagem não deve ser dogmática, mas aberta, 

permitindo a contestação, a discussão e a participação dos alunos;  

B) EXPOSIÇÃO ORAL / ESTUDO DIRIGIDO - esta técnica consiste na 

exposição oral articulada ao estudo dirigido, em que o professor expõe um tema, 

indica as fontes de estudo e, em seguida, questões a serem estudadas e discutidas 

pela classe;  

C) MÉTODO DA ARGUIÇÃO – o aluno deve estudar por conta própria 

conteúdos previamente orientados pelo professor e a verificação da aprendizagem é 

feita oralmente. A utilização deste método é uma oportunidade do aluno ir se 

familiarizando com a arguição que possivelmente enfrentará no futuro;  

D) MÉTODO DA DUPLA ARGUIÇÃO – consiste na apresentação de um 

tema pelo professor aos alunos com indicação das fontes e dos textos a serem 

estudados. Os alunos podem efetuar o estudo em grupo ou individualmente. Após o 

estudo, os alunos passam a arguir o professor, visando esclarecer dúvidas, e o 

professor, por sua vez, na aula seguinte, faz a arguição da classe, baseado nos 

textos ou conteúdo previamente marcado;  

E) MÉTODO DA ARGUIÇÃO COM MONITORES - este método envolve a 

participação de monitores, como um estímulo aos que pretendem seguir a carreira 

docente. O método prevê o aproveitamento de alunos como auxiliares do professor, 

no processo de arguição, o que permite um nível maior de aproveitamento, visto que 

todos os alunos serão arguidos sobre todo o assunto estudado;  

F) MÉTODO DA LEITURA - consiste em indicar textos de estudo sobre um 

determinado tema. Uma vez estudados os textos, os alunos passam por uma 

verificação da aprendizagem, por meio de uma prova escrita, cujos resultados 

fornecem material para se promover uma discussão;  

G) MÉTODO DE LEITURA DIRIGIDA – este método é utilizado para se 
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estudar determinada unidade, por meio de indicação de textos selecionados para 

este fim. Esta leitura é dirigida tanto para aprofundamento e ampliação da 

aprendizagem, como para melhor apreensão da unidade em foco;  

H) TÉCNICA DE PROBLEMAS - consiste em propor situações-problema aos 

alunos, para que eles possam solucioná-los. Esta técnica é rica por envolver a 

necessidade de estudo e revisão de conteúdos não devidamente assimilados, tanto 

quanto exige que o aluno pesquise o tema e exercite a reflexão para solucionar os 

problemas propostos. Esta técnica pode ser desenvolvida por modalidades diversas, 

seja pela solução individual de problemas, seja pela solução coletiva, com a classe 

funcionando em um só grupo ou com a classe dividida em vários grupos. Os 

professores podem propor reuniões com os alunos, nas quais são apresentados e 

discutidos os casos mais complexos ou menos comuns de cada área, para que se 

busque de forma coletiva a solução adequada;  

I) TÉCNICA DE PROJETOS – esta técnica visa levar o aluno a projetar algo 

concreto e executá-lo. É uma atividade que se desenvolve em uma situação 

concreta, real e que busca soluções práticas. Por levar o aluno a passar por uma 

situação de vivência e experiência, e por estimular a iniciativa, a autoconfiança e o 

senso de responsabilidade, Esta técnica se apresenta como uma boa oportunidade 

para o aluno desenvolver projetos de pesquisa em temas de seu interesse, ou 

elaborar projetos que visem implementar atividades de extensão sob orientação do 

professor;  

J) TÉCNICA DE CASOS - consiste em se propor uma situação real que já 

tenha sido solucionada, para exame e apreciação pelos alunos. É de certa forma 

uma variante da técnica de problemas, porém com situações reais e que já tiveram 

solução;  

L) TÉCNICA DE PESQUISA – a pesquisa, de certo modo, está presente em 

todos os métodos apresentados. Aqui, contudo, ela é a atividade predominante. Ela 

pode ser bibliográfica, dando ênfase à consulta de livros e revistas que possam 

contribuir para a devida explicação e compreensão do tema em foco. Pode ser, 

ainda, de campo, em que o aluno vai buscar dados não em livros, mas junto à 

comunidade por meio de entrevistas e questionários. 

 

4.17.5 Inter-Relação das Disciplinas na Concepção e Execução do Currículo  
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As disciplinas do curso estão inter-relacionadas e se integram em função dos 

objetivos do curso e do perfil do egresso. A interdisciplinaridade vem como resposta 

à fragmentação do conhecimento. Vista como questão gnosiológica, surgiu no final 

do século passado, pela necessidade de dar uma resposta à fragmentação causada 

por uma epistemologia de cunho positivista. As ciências haviam-se dividido em 

muitos ramos e a interdisciplinaridade restabelecia, pelo menos, um diálogo entre 

elas, embora não resgatasse ainda a unidade e a totalidade.  

A fragmentação representava uma questão essencial para o próprio 

progresso científico. Tratava-se de entender melhor a relação entre "o todo e as 

partes". Porém, ao longo do tempo criaram-se lacunas, que dificultavam a visão do 

todo e sua unidade. Nesse contexto, nasce a necessidade de integração - 

interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade busca a integração de dois ou mais 

componentes curriculares para construção do conhecimento. Com o processo de 

especialização do saber, a interdisciplinaridade mostrou-se como uma das respostas 

para os problemas provocados pela excessiva compartimentalização do 

conhecimento. No final do século XX surge a necessidade de mudanças nos 

métodos de ensino, buscando viabilizar práticas interdisciplinares.  

A interdisciplinaridade ocorre na intercomunicação efetiva entre as disciplinas, 

pela fixação de um objeto comum diante do qual os objetos particulares de cada 

uma delas constituem-se em sub-objetos e como estratégia para integrar as 

disciplinas e chegar a uma prática multiprofissional por meio do trabalho sobre temas 

comuns e em novos cenários. 

 

4.17.6 Estrutura Curricular e dimensionamento da carga horária por período 

letivo 

 

A seguir está apresentada a matriz curricular idealizada para o Curso de 

Pedagogia da FATEC-PR. Observa-se que cada Termo equivale a um Período ou 

Semestre. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

1º Termo C/H 

Comunicação e Expressão I 36 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Direito 36 

Economia 72 

Fundamentos da Administração  36 

Projeto Integrador I 36 

Metodologia da Pesquisa Científica 36 

História da Educação 72 

Filosofia da Educação 36 

Total 360 

2º Termo C/H 

Sociologia Geral 72 

Antropologia Cultural 36 

História e Fundamentos Epistemológicos da Pedagogia 72 

Psicologia da Educação I 72 

Informática Aplicada I 36 

Comunicação e Expressão II 36 

Educação, Diversidade e Desigualdade. 36 

Total 360 

3º Termo C/H 

Estatística e Probabilidade 72 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Alfabetização 72 

Sociologia da Educação 72 

Informática Aplicada II 36 

Psicologia da Educação II 72 

Projeto Integrador II 36 

Total 360 

4º Termo C/H 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil 72 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Língua 
Portuguesa 72 

Oficina Pedagógica I 36 

Literatura Infantil 36 

Pesquisa Educacional 36 

Didática 72 

Comportamento Organizacional 36 

Total 360 

5º Termo C/H 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Ética Geral e Profissional 36 

Política e Legislação Educacional 72 

Projeto Integrador III 36 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de História 72 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática 72 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Ciências 72 

Total 360 

6º Termo C/H 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Educação Física 72 

Avaliação da Aprendizagem 72 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Geografia 72 

Oficina Pedagógica II 36 

Psicopedagogia 72 

Optativa I 36 

Total 360 

7º Termo C/H 

Projeto de Graduação I 36 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Arte 72 

Gestão Educacional 72 

Fundamentos da Educação Especial 72 

Optativa II 36 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Jovens e 
Adultos 72 

Total  360 

8º Termo C/H 

Optativa III 36 

Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS 72 

Educação Ambiental 36 

Projeto Político-Pedagógico 36 

Projeto de Graduação II 72 

Tecnologia Educacional 36 

Total  288 

OPTATIVA C/H 

Administração de Conflitos 36 

Empreendedorismo 36 

Gestão de Projetos 36 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Higiene e Saúde 36 

Inglês Instrumental 36 

Introdução ao Marketing 36 

Técnicas de Negociação 36 

Trabalho e Educação 36 

Quadro 18 - Matriz Curricular do Curso de Pedagogia. 

 
 
4.17.7 Resumo da Matriz Curricular e dimensionamento da carga 

horária  

 

RESUMO DA MATRIZ CURRICULAR 
CONFORME RES. CNE/CP Nº1, DE 15 DE MAIO DE 2006 

 
TOTAL 

HS 

% 

Disciplinas + TCC 2808 88% 

Estágio Supervisionado 300 9% 

Atividades Complementares 100 3% 

Total 3208 100% 

Quadro 19 - Resumo da Matriz Curricular e dimensionamento da carga horária. 

 
4.17.8 Organização Curricular e a Legislação 

 

O projeto Pedagógico proposto está em plena consonância com a 

Legislação vigente, atendendo plenamente as Diretrizes Curriculares do Curso de 

Licenciatura  em Pedagogia conforme RESOLUÇÃO CNE/CP Nº1, DE 15 DE MAIO 

DE 2006. Do mesmo modo, o respectivo projeto possui carga horária total de 3.208, 

integralizados em no mínimo 4 anos, sendo que o estágio e as atividades teórico-

práticas somam 12%, atendendo a RESOLUÇÃO CES/CNE Nº 4, DE 18 DE JUNHO 

DE 2007. 

 

4.18 DESCRIÇÃO DO EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO 

 

4.18.1 Adequação e atualização das ementas e programas das disciplinas 

 

As ementas e os programas estão atualizados e adequados às disciplinas e à 

concepção do curso. 
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4.18.2 Adequação, atualização e relevância da bibliografia 

 

As bibliografias básicas e complementares são atualizadas e adequadas às 

respectivas disciplinas. Conforme previsto no novo instrumento de avaliação (INEP), 

na bibliografia complementar foram  utilizadas algumas referências com acervo 

virtual1. Todas com acesso universal via internet e com os DIREITOS AUTORAIS 

PRESERVADOS. 

 

4.18.3 Descrição do ementário e bibliografia  do curso 

 

A seguir estão apresentadas as disciplinas, agrupadas por Termo, com o 

respectivo ementário e bibliografia básica e complementar correspondentes. 

 

1º TERMO 

 

             DIREITO 

Ementa: Introdução ao Direito. Noções de Direito Público e Privado. Direito de 

Propriedade e de Construir. Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, 

administrativa e previdenciária perante órgãos públicos e particulares. Legislação do 

trabalho: Contrato de Trabalho. Duração do contrato de trabalho. Direitos 

fundamentais do empregado. Regulamentações especiais. Extinção do contrato de 

trabalho. Organizações sindicais. Código de defesa do consumidor.  

             Bibliografia Básica: 

Constituição Minorias e inclusão social. São Paulo: Rideel, 2009. (27 ex.) 

HORCAIO, Ivan. Dicionário Jurídico Compacto: dicionário compacto referenciado. 

São Paulo: Primeira Impressão Editora e Distribuidora, 2008. (12 ex.) 

VILLELA, Fábio Goulart. Manual de direito do trabalho. 2. ed., rev. atual e ampl. 

Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

Constituição Estado e Direito: reflexões contemporâneas. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2009. (5 ex.) 

                                           
1 Acervo virtual é o conteúdo de uma coleção privada ou pública, podendo ser de caráter bibliográfico, 

artístico, fotográfico, científico, histórico, documental ou misto e com acesso universal via internet.  
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MARSHALL, Carla. Direito societário: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2009. (5 ex.) 

BRANCO, Luiz Carlos. Equidade, proporcionalidade e razoabilidade: (doutrina e 

jurisprudência). São Paulo: RCS, 2006. (6 ex.) 

ABDALAH, A. C. K. A tutela jurídica do "capital intelectual" das sociedades 

empresariais.  São Paulo: Catálogo USP, 2009.  

Acesso Link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04012011-134221/pt-br.php  

CARRION, V. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 37ª ed. atual. 

São Paulo: Saraiva, 2012. 

PASSANEZI, P. M. S. Direito & Economia. Rio de Janeiro: Rev. econ. Contemp, 

2006. 

Acesso Link. 

http://www.scielo.br/pdf/rec/v10n2/09.pdf 

SANTOS, R. Política e Reforma Agrária. Rio de Janeiro: Uninet, 1998.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+l

egisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-

BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q

=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false 

 

          ECONOMIA 

Ementa: Teorias econômicas. Evolução do pensamento econômico. Conceito e 

distribuição do PIB no Brasil e no mundo. Elementos para análise econômica. 

Microeconomia. Oferta, demanda e o equilíbrio de mercado. Elasticidades. Estrutura 

de mercado. Teoria Monetária. Inflação. Relações com o exterior. Ciclos 

econômicos. Crescimento e desenvolvimento e perspectivas econômicas para o 

Brasil.  

Bibliografia Básica: 

GUIMARÃES, B; GONÇALVES, C. E. Introdução à economia. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010.  

SOUZA, N. de J. Economia Básica. São Paulo: Atlas, 2008.  

WESSELS, W. J.  Economia 3º ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

Bibliografia Complementar: 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=77A58089BE47&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Abdallah,%20Ana%20Claudia%20Karam
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04012011-134221/pt-br.php
http://www.scielo.br/pdf/rec/v10n2/09.pdf
http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
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BATISTA JR., P. N. Vulnerabilidade externa da economia brasileira. São Paulo: 

Estud. av.  2002.  

Acesso link. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v16n45/v16n45a11.pdf 

CORTÊS, J. G. P. Introdução à economia da engenharia. Cencage, 2012.  

MARCELINO, G. Economia brasileira. Curitiba: Rev. adm. contemp. 2003.  

Acesso link. 

http://www.scielo.br/pdf/rac/v7n3/v7n3a13.pdf 

PAES, N. L.; BUGARIN, N, S. Parâmetros tributários da economia brasileira. São 

Paulo:  Estud. Econ, 2006.  

Acesso link. 

http://www.scielo.br/pdf/ee/v36n4/a02v36n4.pdf 

RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan, 2003. 

ROSSETE, J. P. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 

Ementa: Histórico da administração. Teorias Administrativas. Organizações. 

Ambiente. Funções Administrativas. Áreas Funcionais. Visão holística. Visão 

Sistêmica. Mudança. Cultura Organizacional. Organizacional Formal e Informal. 

Grupos. Poder. Liderança. Motivação. Processo Decisorial. Administração de 

Conflitos. Papéis dos gerentes. Equipe. Administração Estratégica. Administração 

Participativa. Reengenharia. Downsizing. Brainstorming. Benchmarking. Gestão 

organizacional frente aos novos paradigmas. Temas da atualidade. 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, I. Introdução a teoria geral da administração.  8º ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

KWASNICKA, E. L. Introdução à administração. 6º ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

BARNEY, J. B.  Administração estratégica e vantagens competitivas. 3º Ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

CARAVANTES, G. R. Teoria Geral da Administração. Porto Alegra: Editoração 

Eletrônica AGE – Assessoria Gráfica e Editorial, 1998.  

http://www.scielo.br/pdf/ea/v16n45/v16n45a11.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rac/v7n3/v7n3a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ee/v36n4/a02v36n4.pdf
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Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=admi

nistra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-

BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=

administra%C3%A7%C3%A3o&f=false 

DRUCKER. F. P. Prática da administração de empresas. Rio de Janeiro: Pioneira, 

1955.  

Acesso link.  

http://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de

+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-

QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresa

s&f=false 

MINTZBERG, H. Criando organizações eficazes: estruturas em cinco 

configurações. 2º Ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

PEYROTON, J. R. Administração e negócios. Campinas: Ed. United Press, 1998. 

 

         PROJETO INTEGRADOR I 

Ementa: Introdução sobre a importância do desenvolvimento de um projeto 

integrador. Abordagens a temas transversais das disciplinas do curso. Introdução e 

apresentação da metodologia de trabalho científico aplicado ao projeto integrador. 

Elaboração do projeto integrador: apresentação do Regulamento do Projeto 

Integrador. Identificação dos temas e equipes. Elaboração do Cronograma dos 

trabalhos do Projeto Integrador. Apresentação das normas ABNT para elaboração 

de Trabalhos Acadêmicos. Orientação dos Trabalhos em sala de aula e no 

laboratório, biblioteca, gabinete. Recebimento do Relatório dos Projetos. Preparo e 

apresentação de palestra na Semana Tecnológica. Entrega e Apresentação do 

Projeto Integrador pelas Equipes. 

Bibliografia Básica: 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba IBPEX, 2007. (5 exemplares) 

MOTTA, Valter T. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos. 

3. ed. Caxias do Sul: Educs, 2004. 175 p. (5 exemplares). 

http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=administra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=administra%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=administra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=administra%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=administra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=administra%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=administra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=administra%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
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COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos: Curitiba, Juruá editora, 2007. (5 exemplares). 

Obs: Cada Projeto Integrador segue sua própria bibliografia. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 exemplares) 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Normas de Trabalhos Acadêmicos. 

Curitiba; UFPR, 2011 (coleção completa) 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 

2008  (5 exemplares) 

FATEC-PR. Faculdade de Tecnologia de Curitiba. Manual de Regulamentos e 

Instruções Normativas da FATEC-PR. Curitiba: FATEC-PR, 2010. 

Sites da Internet. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Ementa: O papel da ciência. Tipos de conhecimento. Métodos e técnicas de 

pesquisa. O processo de leitura. Citações bibliográficas. Trabalhos acadêmicos: 

tipos, características e composição estrutural. O projeto de pesquisa experimental e 

não experimental. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Relatório de pesquisa. Estilo 

de redação. Referências bibliográficas. Apresentação gráfica. Normas da ABNT. 

Bibliografia Básica: 

LOBÃO, Antonio Carlos A. É possível ser feliz fazendo uma monografia: um guia 

para eficiência nos estudos.. São Paulo: Hucitec, 2004 (20 ex.) 

COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos. Curitiba, Juruá editora, 2007 (5 ex.) 

CORTELAZZO, Iolanda Bueno de Camargo. Pesquisa e prática profissional: 

produção de textos. Curitiba: Ibpex, 2007 (41 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

MARCONI, Marina de Andrade ; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004 (2 ex.). 

Teses, dissertações, monografias e outros trabalhos acadêmicos. 2. ed. 

Curitiba : UFPR, 2007 e 2001 ( 2 ex.). 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos. da introdução à 

conclusão. 2. ed. Curitiba : Ibpex, 2007. (5 ex.) 
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KAHLMEYER-MERTENS et al. Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e 

método. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=O-

kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-

BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=

metodologia%20da%20pesquisa&f=false 

REA, L. M.; PARKER, R. A. Metodologia: do planejamento a execução. São Paulo: 

Pioneira, 2000.  

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=met

odologia+da+pesquisa&hl=pt-

BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q

=metodologia%20da%20pesquisa&f=false 

SANTOS, V. dos; CANDELORO, R. J. Trabalhos acadêmicos: uma orientação para 

a pesquisa e norma técnica. Porto Alegre: AGE, 2006.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+

da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-

mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=

false 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO  

Ementa: Síntese histórica da evolução da educação desde as Sociedades primitivas 

até o século XX dentro do contexto sócio-cultural de cada época. História da 

educação no Brasil nos períodos colonial, monárquico e republicano. Tendências da 

educação contemporânea e suas perspectivas.  

Bibliografia Básica: 

Educação em revista: a imprensa periódica e a história da educação. São Paulo 

: Escrituras, 2002. (6 ex.) 

MANACORDA, Mario Alighiero. Historia da Educação: da antiguidade aos nossos 

dias. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2010. (6 ex.). 

RODRIGUES, José Roberto Gomes. Pedagogia e Ensino da História da 

Educação. Brasília: Liberlivro, 2012 (5 ex.) 

http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
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Bibliografia Complementar: 

ARCANJO, Fernanda, HANASHIRO, Midori. A historia da educação no Brasil.  

Cerqueira César: Biblioteca 24 horas, 2010. Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=Niv-

ZvABkukC&pg=PA17&dq=historia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-

BR&sa=X&ei=MIFBT_raFOnr0gHby-

jPBw&ved=0CG0Q6AEwCA#v=onepage&q=historia%20da%20educa%C3%A7%C3

%A3o&f=false 

HISTÓRIA da Educação: Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, 

Contemporânea. São Paulo, Avercamp, 2006. (2 ex.) 

Silva, Carmem Silvia Bissolli da. Curso de pedagogia no Brasil: história e 

identidade. 3. ed. Campinas, SP : Autores Associados, 2006. (6 ex.) 

GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas: 8. ed. São Paulo : Ática, 
1999. (2 ex.) 
SÁ, Nicanor Palhares; SIQUEIRA, Elizabeth Madureira; REIS, Rosinete Maria. 

Instantes & memória na história da educação.  (Organizadores) Brasília: Inep, 

2006. Acesso link. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BF5EDABCE-675B-43E0-884B-

9D3F7A3004B3%7D_4067.pdf 

 

          FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

Ementa: Origem da filosofia. A passagem da cosmogonia para a cosmologia. 

Fundamentos filosóficos. Objetivos e métodos da Filosofia. O homem e o mistério do 

homem. Raízes e problemas do desfilamento teológico. A explicação científica e 

suas limitações. Lógica, maiêutica e dialética. Filosofia e Ciência. Visão histórica da 

filosofia. Os escritos clássicos da filosofia. A compreensão filosófica: cosmovisão 

idealista e cosmovisão materialista. Tentativas de superação do idealismo e do 

materialismo. Conhecimento e prática. Tendências filosóficas. 

Bibliografia Básica: 

DA SILVA, Nelson do Amaral. Renascimento filosófico: a filosofia coligida. Rio de 

Janeiro: N. Amaral da Silva, 2006. (100 ex.) 

FAVERI. Jose Ernesto de. Filosofia da Educação. O Ensino Da Filosofia Na 

Perspectiva Freireana. (6 ex.) 

READ, Rupert J. Filosofia aplicada: política e cultura no mundo contemporâneo. 

http://books.google.com.br/books?id=Niv-ZvABkukC&pg=PA17&dq=historia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=MIFBT_raFOnr0gHby-jPBw&ved=0CG0Q6AEwCA#v=onepage&q=historia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Niv-ZvABkukC&pg=PA17&dq=historia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=MIFBT_raFOnr0gHby-jPBw&ved=0CG0Q6AEwCA#v=onepage&q=historia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Niv-ZvABkukC&pg=PA17&dq=historia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=MIFBT_raFOnr0gHby-jPBw&ved=0CG0Q6AEwCA#v=onepage&q=historia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Niv-ZvABkukC&pg=PA17&dq=historia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=MIFBT_raFOnr0gHby-jPBw&ved=0CG0Q6AEwCA#v=onepage&q=historia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Niv-ZvABkukC&pg=PA17&dq=historia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=MIFBT_raFOnr0gHby-jPBw&ved=0CG0Q6AEwCA#v=onepage&q=historia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BF5EDABCE-675B-43E0-884B-9D3F7A3004B3%7D_4067.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BF5EDABCE-675B-43E0-884B-9D3F7A3004B3%7D_4067.pdf


 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 105 - 

São Paulo : Rosari, 2009. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

CHAUI, Marilena. Boas-vindas à filosofia: São Paulo : WMF Martins Fontes, 2010. 

(3 ex.). 

CHAUI, Marilena. Filosofia. São Paulo: Ática, 2010. (4 ex.) 

ROHDEN, Huberto. O pensamento filosófico da Antiguidade: texto integral. São 

Paulo : M. Claret, 2009. (6 ex.) 

KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães. Ciência e senso comum no cotidiano 

das classes especiais: Campinas: Papirus, 1995. (6 ex.) 

ORTOLI, Sven. Pequeno manual de filosofia para sobreviver a um papo-cabeça. 

Rio de Janeiro: Agir, 2008. (4 ex.) 

NOBRE. M. Ensinar filosofia: uma conversa sobre aprender e aprender. 

Campinas, Papirus, 2007.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=6zowR_0V-

U8C&pg=PA73&dq=fundamentos+da+filosofia&hl=pt-BR&sa=X&ei=-

YFBT4SiH4T00gHu5by4Bw&ved=0CFgQ6AEwBzg8#v=onepage&q=fundamentos%

20da%20filosofia&f=false 

Voltaire: cartas filosóficas. São Paulo: Escala, 2006. (63 ex.) 

SILVERIO, R. V. Educação como prática da diferença. Campinas:  Autores 

Associados, 2006.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=sRUOlZKSNFQC&pg=PA62&dq=pesquisa+e+

pratica+na+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=L4VBT-

KPLqTi0QGioMixBw&ved=0CDMQ6AEwADgo#v=onepage&q=pesquisa%20e%20pr

atica%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false  

 

2º TERMO 

 

SOCIOLOGIA GERAL 

Ementa: Sociologia geral. Estratificação social. O indivíduo e a organização. 

Organização formal e informal. Processo de organização do trabalho frente aos 

novos modelos de gestão. Mudança organizacional. Cultura das organizações. 

Ideologia. Aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

http://books.google.com.br/books?id=6zowR_0V-U8C&pg=PA73&dq=fundamentos+da+filosofia&hl=pt-BR&sa=X&ei=-YFBT4SiH4T00gHu5by4Bw&ved=0CFgQ6AEwBzg8#v=onepage&q=fundamentos%20da%20filosofia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6zowR_0V-U8C&pg=PA73&dq=fundamentos+da+filosofia&hl=pt-BR&sa=X&ei=-YFBT4SiH4T00gHu5by4Bw&ved=0CFgQ6AEwBzg8#v=onepage&q=fundamentos%20da%20filosofia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6zowR_0V-U8C&pg=PA73&dq=fundamentos+da+filosofia&hl=pt-BR&sa=X&ei=-YFBT4SiH4T00gHu5by4Bw&ved=0CFgQ6AEwBzg8#v=onepage&q=fundamentos%20da%20filosofia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6zowR_0V-U8C&pg=PA73&dq=fundamentos+da+filosofia&hl=pt-BR&sa=X&ei=-YFBT4SiH4T00gHu5by4Bw&ved=0CFgQ6AEwBzg8#v=onepage&q=fundamentos%20da%20filosofia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=sRUOlZKSNFQC&pg=PA62&dq=pesquisa+e+pratica+na+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=L4VBT-KPLqTi0QGioMixBw&ved=0CDMQ6AEwADgo#v=onepage&q=pesquisa%20e%20pratica%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=sRUOlZKSNFQC&pg=PA62&dq=pesquisa+e+pratica+na+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=L4VBT-KPLqTi0QGioMixBw&ved=0CDMQ6AEwADgo#v=onepage&q=pesquisa%20e%20pratica%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=sRUOlZKSNFQC&pg=PA62&dq=pesquisa+e+pratica+na+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=L4VBT-KPLqTi0QGioMixBw&ved=0CDMQ6AEwADgo#v=onepage&q=pesquisa%20e%20pratica%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=sRUOlZKSNFQC&pg=PA62&dq=pesquisa+e+pratica+na+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=L4VBT-KPLqTi0QGioMixBw&ved=0CDMQ6AEwADgo#v=onepage&q=pesquisa%20e%20pratica%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
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população brasileira.  O estudo da história da África e dos africanos. A luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil. A cultura negra e indígena brasileira. 

O negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 

Brasil. 

Bibliografia Básica: 

DURKHEIM, Émile. Sociologia e Filosofia. São Paulo: Ícone,2007 (6 ex.). 

JOHNSON, Allan G.. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem 

sociológica. Rio de Janeiro : J. Zahar, 1997. (6 ex.) 

MEKSENAS, Paulo. Sociologia. São Paulo:Cortez,2010. (6 ex.). 

Bibliografia Complementar: 

BERNARDES, Cyro. Sociologia Aplicada à Administração. São PauloSaraiva, 

2009. (5 ex.). 

ROCHA,Iolanda Jardim da. Sociologia Jurídica. Rio de Janeiro: Tex, 1998. (5 ex.)  

GUEVARA, Arnoldo José de Hoyos. Da sociedade do conhecimento à sociedade 

da consciência: princípios, práticas e paradoxos. São Paulo: Saraiva, 2007. (5 ex.) 

CARNEIRO, E. Antologia do negro brasileiro. Rio de Janeiro: Agir, 2005. 

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=xpt1927ApUwC&printsec=frontcover&dq=negro

&hl=ptBR&sa=X&ei=20KQT8mGOaHW0QHBkIn6BA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onep

age&q=negro&f=false 

MAUS, M. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=socio

logia&hl=ptBR&sa=X&ei=3kCQT4TNBqqy0QHembWPBQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=

onepage&q=sociologia&f=false 

RUSSEL-WOOD, A. J. R. Escravos e libertos no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005. 

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=6Lqsy9vCgjEC&printsec=frontcover&dq=escrav

os&hl=pt-BR&sa=X&ei=40OQT8G_MMfz0gHh-

5C6BQ&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onepage&q=escravos&f=false 

MENDRAS, H. O que é sociologia? Barueri: Manoele, 2004. 

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=xpt1927ApUwC&printsec=frontcover&dq=negro&hl=pt-BR&sa=X&ei=20KQT8mGOaHW0QHBkIn6BA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q=negro&f=false
http://books.google.com.br/books?id=xpt1927ApUwC&printsec=frontcover&dq=negro&hl=pt-BR&sa=X&ei=20KQT8mGOaHW0QHBkIn6BA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q=negro&f=false
http://books.google.com.br/books?id=xpt1927ApUwC&printsec=frontcover&dq=negro&hl=pt-BR&sa=X&ei=20KQT8mGOaHW0QHBkIn6BA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q=negro&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=3kCQT4TNBqqy0QHembWPBQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=3kCQT4TNBqqy0QHembWPBQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=3kCQT4TNBqqy0QHembWPBQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6Lqsy9vCgjEC&printsec=frontcover&dq=escravos&hl=pt-BR&sa=X&ei=40OQT8G_MMfz0gHh-5C6BQ&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onepage&q=escravos&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6Lqsy9vCgjEC&printsec=frontcover&dq=escravos&hl=pt-BR&sa=X&ei=40OQT8G_MMfz0gHh-5C6BQ&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onepage&q=escravos&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6Lqsy9vCgjEC&printsec=frontcover&dq=escravos&hl=pt-BR&sa=X&ei=40OQT8G_MMfz0gHh-5C6BQ&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onepage&q=escravos&f=false
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http://books.google.com.br/books?id=-

Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-

BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=

sociologia&f=false 

TESKE, O. (coordenador). Sociologia: Textos e contextos. Canoas: Ed. ULBRA, 

2005. 

http://books.google.com.br/books?id=1bPSgRDkMdgC&printsec=frontcover&dq=soci

ologia&hl=pt-

BR&sa=X&ei=CECQT9rCLMXe0QGAx6mzBQ&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q

=sociologia&f=false 

 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 

Ementa: A Antropologia enquanto ciência e seus principais ramos. Metodologia da 

pesquisa em Antropologia Cultural. A cultura: características e formas. A natureza 

dos processos de aquisição e transmissão de uma cultura. Manutenção e 

transformação da cultura. Teorias antropológicas. Temas antropológicos. 

Bibliografia Básica: 

ALBUQUERQUE, João Lins de. Conversações: 50 entrevistas essenciais para 

entender o mundo. São Paulo: Editora Cultura, 2008. (12 ex) 

BOAZ, Franz. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2010 (6 ex.) 

Cultura brasileira: figuras da alteridade. São Paulo: Hucitec/Fapesp, 1996. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

FROMM, Erich. A descoberta do inconsciente social: contribuição ao 

redirecionamento da psicanálise. São Paulo: Manole, 1992 (5 ex.) 

NEEDLEMAN, Jacob. Dez ensaios sobre o paradoxo humano: rumos para a 

conciliação entre consciência e tradição. São Paulo: Pioneira, 1996. (6 ex.) 

Penna, Antonio Gomes. Introdução à antropologia filosófica: Rio de Janeiro : 

Imago, 2004. (2 ex.). 

MAUS. M. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=antro

pologia&hl=pt-

BR&sa=X&ei=_k6QT7PsMqXX0QGYxKXEBQ&ved=0CEYQ6AEwBA#v=onepage&q

=antropologia&f=false 

ZVIRBLIS, Alberto Antonio. Democracia participativa e opinião pública: cidadania 

http://books.google.com.br/books?id=-Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=-Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=-Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=-Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=1bPSgRDkMdgC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=CECQT9rCLMXe0QGAx6mzBQ&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=1bPSgRDkMdgC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=CECQT9rCLMXe0QGAx6mzBQ&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=1bPSgRDkMdgC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=CECQT9rCLMXe0QGAx6mzBQ&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=1bPSgRDkMdgC&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=CECQT9rCLMXe0QGAx6mzBQ&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=antropologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=_k6QT7PsMqXX0QGYxKXEBQ&ved=0CEYQ6AEwBA#v=onepage&q=antropologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=antropologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=_k6QT7PsMqXX0QGYxKXEBQ&ved=0CEYQ6AEwBA#v=onepage&q=antropologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=antropologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=_k6QT7PsMqXX0QGYxKXEBQ&ved=0CEYQ6AEwBA#v=onepage&q=antropologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3dIPBqpKkHUC&printsec=frontcover&dq=antropologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=_k6QT7PsMqXX0QGYxKXEBQ&ved=0CEYQ6AEwBA#v=onepage&q=antropologia&f=false
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e desobediência civil. São Paulo: RCS Editora, 2006. (2 ex.) 

 

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DA PEDAGOGIA 

Ementa: Estudo dos aspectos e dos processos epistemológicos, metodológicos e 

ético-políticos envolvidos no conhecimento produzido pelo ser humano. 

Conhecimento e Identidade da Pedagogia. Histórico da Pedagogia no Brasil. A 

pedagogia como ciência da educação.  

Bibliografia Básica: 

MACHADO, Nilson José. Cidadania e educação. São Paulo : Escrituras, 1997. (6 

ex.) 

Silva, Carmem Silvia Bissolli da. Curso de pedagogia no Brasil: história e 

identidade. 3. ed. Campinas, SP : Autores Associados, 2006. (6 ex.) 

RODRIGUES, José Roberto Gomes. Pedagogia e Ensino da História da 

Educação. Brasília: Liberlivro, 2012 (5 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

BRABEN, Donald. Ser cientista: o espírito de aventura em ciência e tecnologia. 

Campinas - SP: Papirus, 1996. (4 ex.) 

Adriana Almeida Sales de Melo. Educação, História, Política, Educação de 

Jovens e Adultos. (2 ex.) 

EDUCAÇÃO em Revista: a imprensa periódica e a história da educação. São 

Paulo: Escrituras, 2002. (6 ex.) 

GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas: 8. ed. São Paulo : Ática, 
1999. (2 ex.) 
GUIMARÃES, M. Desenvolvimento e aprendizagem. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+edu

ca%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-

BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=

arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false 

MANACORDA, Mario Alighiero. Historia da Educação: da antiguidade aos nossos 

dias. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2010. (6 ex.). 

SÁ, N. P.;  SIQUEIRA, E. M.; REIS, R. M. Instantes & memória na história da 

educação  Organizadores Brasília: Inep, 2006. Acesso link. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BF5EDABCE-675B-43E0-884B-

http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BF5EDABCE-675B-43E0-884B-9D3F7A3004B3%7D_4067.pdf
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9D3F7A3004B3%7D_4067.pdf 

  

 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 

Ementa: Desenvolvimento humano e suas relações com a educação. 

Desenvolvimento: físico, cognitivo, da linguagem e da personalidade da criança e do 

adolescente. Teorias da psicologia da aprendizagem como elemento constitutivo do 

processo educativo. 

Bibliografia Básica: 

DAIS, Eliane T. Dal Mas. Psicologia: perspectivas em educação e em saúde. 

Jundiaí, SP: Paco, 2013. (6 ex.) 

HALL, Calvin Springer ; VERNON J. Nordby. Introdução à psicologia Junguiana: 

São Paulo : Cultrix, 2014. (6 ex.) 

BUTLER, Kathleen A.. Estilos de aprendizagem: as dimensões. Porto Alegre : Ed. 

da UFRGS, 2003. ( 6 ex.) 

Bibliografia Complementar:  

AYRES, J. R. de C. M. Razão, ciência e pedagogia da emancipação. Botucatu: 

Interface, 1997. 

Acesso Link. 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32831997000200007&lng=pt&nrm=iso 

BOTH, Ivo José. Avaliação planejada, aprendizagem consentida: a fisiologia do 

conhecimento. Curitiba: Ibpex, 2007. (6 EX.) 

FITZGERALD, Hiram E. Psicologia do desenvolvimento: volume 2: a criança em 

idade escolar. Rio de Janeiro: Campus, 1986. (3 ex.) 

FITZGERALD, Hiram E.. Psicologia do desenvolvimento: volume 3: o 

adolescente e o adulto jovem. Rio de Janeiro: Campus, 1986. (2 ex.). 

RIES, B. E.; RODRIGUES, E. W. (Org.) Psicologia e educação: fundamentos e 

reflexões. Porto Alegre: EDUPUCRS, 2004.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=9Z-

sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=

pt-

BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q

=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BF5EDABCE-675B-43E0-884B-9D3F7A3004B3%7D_4067.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831997000200007&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831997000200007&lng=pt&nrm=iso
http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
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INFORMÁTICA APLICADA I 

Ementa: Fundamentos de informática. O computador: história origem, 

funcionamento, componentes básicos. Conceitos de hardware e software. Sistemas 

Operacionais.  Planilhas eletrônicas. Editores de texto. Banco de Dados.  

          Bibliografia Básica: 

BRITO, Glaucia da Silva ; PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Informática na educação. 

Curitiba : IBPEX, 2005. (6 ex.) 

MARTINS, Leandro. Informática para negócios. São Paulo: Digerati, 2007. (51 ex.) 

Informática aplicada: Curitiba, PR : IBPEX, 2008. (12 ex.). 

MEIRELES, Manuel. Sistemas de informação: quesitos de excelência dos 

sistemas de informação operativos e estratégicos. 2. ed.. São Paulo: Arte & 

Ciência, 2004. (6 ex.) 

 Bibliografia Complementar: 

FONSECA FILHO, C. A história da computação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.  

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%

A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-

GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3

%A3o&f=false 

GUIMARÃES, André Sthler. Sistemas de informações: administração em tempo 

real. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. (17 ex.) 

GUESSER, Adalto Herculano. Software livre & controvérsias tecnocientíficas: 

uma análise sociotécnica no Brasil e em Portugal. Curitiba, Juruá, 2006. (5 ex.) 

MACHADO, Francis Berenger. Arquitetura de sistemas operacionais: 4. ed.. Rio 

de Janeiro: LTC, 2007. (10 ex.) 

SAWAYA, M. R. Dicionário de informática & internet. Inglês/português. São 

Paulo: Nobel, 2005. 

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1t

ica&hl=pt-

BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=in

form%C3%A1tica&f=false 

http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
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COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO II 

Ementa: Ortografia. Acentuação. Sufixos e Prefixos. Hífen. Formação de Palavras. 

Classes de Palavras. Plural. Plural Composto. Coesão e coerência a partir da 

análise e estudos de textos dirigidos. A organização do pensamento: objetividade e 

clareza de idéias. Interpretação de textos. 

Bibliografia Básica: 

Comunicação e expressão. São Paulo: Ibepex, [s. d.] (46 ex.) 

MAZZAROTTO, Luiz Fernando. Manual de redação: guia prático da língua 

portuguesa. São Paulo: DCL, 2008. (49 ex.) 

VCTORIA, Luiz Augusto Pereira. Aprenda a redigir corretamente: manual de 

composição e estilo. Rio de Janeiro : Ediouro, [19--]. (50 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

JOBIM, José Luís; SOUZA, Roberto Acízelo de. Iniciação à literatura brasileira.  

Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1987. (50 ex.) 

MARTINS, Patrícia ; LENO, Teresinha de Oliveira. Manual de literatura: guia prático 

da língua portuguesa. São Paulo, SP : DCL, 2008. (12 ex.) 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo : Rideel, 2002. (50 ex.) 

Texto e discurso sob múltiplos olhares: gêneros e sequências textuais. vol. 1. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 2007. (8 ex.) 

Texto e discurso sob múltiplos olhares: referenciação e outros domínios 

discursivos.. vol. 2. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. (4 ex.) 

QUEIRÓS, J. M. E. de. O primo Basílio. Domínio Público. Ciberfil Literatura Digital. 

Acesso link. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co

_obra=2745 

 

EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE e DESIGUALDADE 

Ementa: A educação e as relações raciais e étnicas no Brasil. O pensamento social 

brasileiro no século XIX até as pesquisas mais recentes sobre desigualdades e 

discriminação raciais. As relações raciais e educação. Os estudos de desigualdades 

raciais na distribuição da renda, no mercado de trabalho, nos locais de trabalho, nos 

locais de residência e na educação. A Educação e as políticas de promoção da 

igualdade racial no Brasil, mobilização política, identidade étnica e reações sociais.  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2745
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2745
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Bibliografia Básica 

Constituição Minorias e inclusão social: São Paulo: Rideel, 2009. (27 ex.) 

NOGUEIRA, Denio. Raízes de uma nação: um ensaio de história sócio-

econômica comparada. Rio de Janeiro : Forense Universitária, 1988. (50 ex.) 

VICTORA, Cesar G.. Epidemiologia da desigualdade: 3. ed.. São Paulo: Hucitec, 

2006. (18 ex.) 

Bibliografia Complementar 

CARNEIRO, E. Antologia do negro brasileiro. Rio de Janeiro: Agir, 2005. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=xpt1927ApUwC&printsec=frontcover&dq=negro

&hl=pt-

BR&sa=X&ei=20KQT8mGOaHW0QHBkIn6BA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q

=negro&f=false 

COBBAN, Alfred. A interpretação social da Revolução Francesa: Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar editor, 1989. (11 ex). 

COSTA, Maria Alice Nunes.. Teias e tramas da responsabilidade social: o 

investimento social empresarial na saúde.. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. (3 ex.) 

GUEVARA, Arnoldo José de Hoyos. Da sociedade do conhecimento à sociedade 

da consciência: princípios, práticas e paradoxos. São Paulo: Saraiva, 2007. (5 ex.) 

MILL, John Stuart. Ensaio sobre a liberdade. São Paulo: Escala Educacional, 2006. 

(50 ex.). 

 

3º TERMO 

 

 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Ementa: Introdução geral à compreensão da Estatística. Conceitos básicos de 

inferência e análise estatística. Métodos indispensáveis para levantamento, leitura e 

interpretação de dados estatísticos de pesquisa em educação. Arredondamento de 

acordo com a precisão desejada. Gráficos. Séries estatísticas. Preparação de dados 

para análise estatística. Medidas estatísticas. Probabilidades. Distribuição de 

probabilidades.  

Bibliografia Básica: 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. 4. ed. 

Curitiba: Ibpex, 2008. (7 ex.) 

http://books.google.com.br/books?id=xpt1927ApUwC&printsec=frontcover&dq=negro&hl=pt-BR&sa=X&ei=20KQT8mGOaHW0QHBkIn6BA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q=negro&f=false
http://books.google.com.br/books?id=xpt1927ApUwC&printsec=frontcover&dq=negro&hl=pt-BR&sa=X&ei=20KQT8mGOaHW0QHBkIn6BA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q=negro&f=false
http://books.google.com.br/books?id=xpt1927ApUwC&printsec=frontcover&dq=negro&hl=pt-BR&sa=X&ei=20KQT8mGOaHW0QHBkIn6BA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q=negro&f=false
http://books.google.com.br/books?id=xpt1927ApUwC&printsec=frontcover&dq=negro&hl=pt-BR&sa=X&ei=20KQT8mGOaHW0QHBkIn6BA&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q=negro&f=false
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FRIZANCO, Orlando. Estatística: conceitos e análise de dados com uso do excel. 

Jaguariaíva: Edição do autor, 2007. (21 ex.) 

GIANELLA, Renato. Teoria das probabilidades: aleae geometria principia 

mathematica: teoria dos jogos: o futuro administrando o presente.. São Paulo: 

Edições Mandacaru, 2006. (24 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

BIONDI, R. L.; FELÍCIO, F. Atributos escolares e o desempenho dos estudantes: 

uma análise em painel dos dados do Saeb. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007.  

Acesso link. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BDCC60045-0DD5-443F-9EFD-

D8337D94D36E%7D_Texto_para_discussão_28.pdf 

BRASIL. O desafio de uma educação de qualidade para todos: educação no 

Brasil – 1990-2000. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira. Brasília: Inep, 2004.  

Acesso link. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B6597741C-393D-42B0-9265-

49BDF99FDCB8%7D_desafio_educacao_qualidade_348.pdf 

FONSECA, Jairo Simon da. Curso de estatística.  3. ed.. São Paulo: Atlas, 1982. 

(2 ex.) 

SPIEGEL, Murray Ralph. Probabilidade e estatística. São Paulo : McGraw-Hill, 

1978 (2 ex.). 

THURMAN, Paul W.. Estatística. São Paulo: Saraiva, 2012. (5 ex.) 

WADA, Ronaldo.; VEIRA,Sonia. O Que é Estatística. São Paulo:Brasiliense, 2010 

(6 ex.)  

  

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA ALFABETIZAÇÃO 

Ementa: O desenvolvimento do pensamento e da linguagem na criança. O processo 

de Alfabetização. Linguagem oral e escrita e os problemas de aprendizagem 

inerentes a este processo. 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Práticas de alfabetização e letramento. São 

Paulo: Cortez, 2009. (6 ex.) 

AZEVEDO, Maria Amélia; MARQUES, Maria Lucia (Orgs.) Alfabetização Hoje. São 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BDCC60045-0DD5-443F-9EFD-D8337D94D36E%7D_Texto_para_discussão_28.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BDCC60045-0DD5-443F-9EFD-D8337D94D36E%7D_Texto_para_discussão_28.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B6597741C-393D-42B0-9265-49BDF99FDCB8%7D_desafio_educacao_qualidade_348.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B6597741C-393D-42B0-9265-49BDF99FDCB8%7D_desafio_educacao_qualidade_348.pdf
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Paulo: Cortez. (12 ex.) 

FARACO,Carlos Alberto. Escrita e alfabetização.São Paulo: Contexto, 2015. (6 ex.)  

Bibliografia Complementar: 

FEIL, Iselda Teresinha Sausen.Alfabetização: um diálogo de experiência. Ijuí: 

UNIJUÍ, 2004 (2 ex.) 

LOURENÇO FILHO, M. B. Testes abc: para a verificação da maturidade necessária 

à aprendizagem da leitura e da escrita. 13. ed. Brasília: Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (NEP), 2008.  

Acesso link. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B93D6EB33-3B3F-41BC-8D27-

9FD1F46F788B%7D_miolo_lourenço_filho.pdf 

MATOS, Sonia Regina da Luz. Alfabetização e escritura.  Caxias do Sul: 

EDUCS,2009. (2 ex.). 

MANDEL, Ladislas. O Poder da escrita.São Paulo:Rosari, 2011.(6 ex.) 

SOARES, M. B.; MACIEL, F.  Alfabetização. Brasília:  MEC/Inep/Comped, 2000.  

Acesso Link. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BE35088B3-B51D-482A-827D-

66061A4AE11E%7D_alfabetização.pdf 

 

  SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Ementa: Sociologia, sociedade e educação.  Socialização, família e cultura. 

Tendências teóricas do pensamento sociológico e a sua influência na educação 

brasileira. Desigualdade e exclusão social e sua interferência na desigualdade e 

exclusão educacional. Estudo sociológico da política educacional brasileira. Análise 

sociológica do currículo e da escola. Sociologia dos pequenos grupos. 

Conhecimento e Sociedade. 

Bibliografia Básica: 

KERBAUY, Sandra M. Sociologia da educação: Jundiaí, SP: Paco, 2013. (6 ex.) 

MEKSENAS, Paulo. Sociologia: 3.ed. São }paulo: Cortez, 2010. (6 ex.) 

POLO, Leonardo. A crítica Kantiana do conhecimento  São Paulo: Escala, 2007. 

(101 ex.). 

Bibliografia Complementar: 

DURKHEIM, Émile. Sociologia e filosofia: 2. ed. São Paulo: Ícone, 2007. (6 ex.) 

MARZOLA, Norma. Escola e classes populares: Porto Alegre: Kuarup, 1994. (50 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B93D6EB33-3B3F-41BC-8D27-9FD1F46F788B%7D_miolo_lourenço_filho.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B93D6EB33-3B3F-41BC-8D27-9FD1F46F788B%7D_miolo_lourenço_filho.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BE35088B3-B51D-482A-827D-66061A4AE11E%7D_alfabetização.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BE35088B3-B51D-482A-827D-66061A4AE11E%7D_alfabetização.pdf
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ex.) 

ALFABETIZAÇÃO em classes populares: Vol. 1. Porto Alegre: Kuarup, 1994. (43 

ex.) 

MENDRAS, H. O que é sociologia? Barueri: Manoele, 2004. Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=-

Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-

BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=

sociologia&f=false 

PRETTO, Nelson De Luca. Uma escola sem/com futuro: 7. ed. Campinas, SP: 

Papirus/Ibpex, 2009. ( 6 ex.) 

TESK, Ottmar. Sociologia, textos e contextos. Canoas: Ulbras, 2005. 

http://books.google.com.br/books?id=1bPSgRDkMdgC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

INFORMÁTICA APLICADA II 

Ementa: PowerPoint. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Software 

de apoio às práticas educativas. O uso do computador como instrumento de 

aprendizagem. Tendências da informática aplicada à educação.  

Bibliografia Básica: 

Informática aplicada: Curitiba, PR : IBPEX, 2008. (12 ex.) 

BRITO, Glaucia da Silva ; PURIFICAÇÃO, Ivonélia. Informática na educação: 

Curitiba : IBPEX, [2005]. (6 ex.). 

FERRARI, Fabrício Augusto. Curso prático de Linux: tudo o que você precisa 

saber para dominar este poderoso sistema operacional. São Paulo: Digerati 

Books, 2007. (53 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

MORAZ, Eduardo. Entendendo o Word 2010. São Paulo: Digerati Books, 2010. (2 

ex.) 

BURNS, Patrick J.. Windows, Word & Excel, Rio de Janeiro: LTC, 1993. (2 ex.) 

REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e 

informática: guia prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao 

planejamento estratégico das organizações. 3. ed.. São Paulo: Atlas, 2008. (5 ex.). 

RIBEIRO, Ana Elisa. Interações virtuais: perspectivas para o ensino de língua 

http://books.google.com.br/books?id=-Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=-Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=-Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=-Y2nGRwNow8C&printsec=frontcover&dq=sociologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=y0GQT9aEIsLn0QH5mMStBQ&ved=0CGsQ6AEwCQ#v=onepage&q=sociologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=1bPSgRDkMdgC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=1bPSgRDkMdgC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 116 - 

portuguesa a distância. São Paulo: Claraluz,  2008. Acesso Link. 

http://www.scielo.br/pdf/rbla/v10n3/a15v10n3.pdf 

SAWAYA, M. R. Dicionário de informática & internet. Inglês/português. São 

Paulo: Nobel, 2005. Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1t

ica&hl=pt-

BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=in

form%C3%A1tica&f=false 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II 

Ementa: Aprendizagem e o processo de ensino. Abordagens: tradicional, 

comportamentalista, o modelo de aprendizagem social, abordagem humanista, a 

epistemologia genética de Piaget, a abordagem sócio-cultural. Fisiologia do 

conhecimento. Afetividade. Dificuldade de aprendizagem.  

Bibliografia Básica: 

BOTH, Ivo José. Avaliação planejada, aprendizagem consentida: a fisiologia do 

conhecimento. Curitiba: Ibpex, 2007. (6 EX.) 

Paula Márcia Pardini De Bonis Racy. Psicopedagogia em Piaget: uma ponte para a 

Educaçao da Liberdade - Série Psicopedagogia. (6 ex.) 

HALL, Calvin Springer ; VERNON J. Nordby. Introdução à psicologia Junguiana: 

São Paulo : Cultrix, 2014. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar:  

BUTLER, Kathleen A.. Estilos de aprendizagem: as dimensões. Porto Alegre : Ed. 

da UFRGS, 2003. ( 6 ex.) 

DAIS, Eliane T. Dal Mas. Psicologia: perspectivas em educação e em saúde. 

Jundiaí, SP: Paco, 2013. (6 ex.) 

MEDEIROS, Ethel Bauzer. Medidas psico & lógicas: introdução à psicometria. Rio 

de Janeiro: Ediouro, 1999. (5 ex.) 

AYRES, J. R. de C. M. Razão, ciência e pedagogia da emancipação. Botucatu: 

Interface, 1997. 

Acesso Link. 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32831997000200007&lng=pt&nrm=iso 

FITZGERALD, Hiram E. Psicologia do desenvolvimento: volume 2: a criança em 

http://www.scielo.br/pdf/rbla/v10n3/a15v10n3.pdf
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831997000200007&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831997000200007&lng=pt&nrm=iso
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idade escolar. Rio de Janeiro: Campus, 1986. (3 ex.) 

FITZGERALD, Hiram E.. Psicologia do desenvolvimento: volume 3: o 

adolescente e o adulto jovem. Rio de Janeiro: Campus, 1986. (2 ex.). 

RIES, B. E.; RODRIGUES, E. W. (Org.) Psicologia e educação: fundamentos e 

reflexões. Porto Alegre: EDUPUCRS, 2004.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=9Z-

sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=

pt-

BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q

=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false 

 

         PROJETO INTEGRADOR II 

Ementa: Introdução sobre a importância do desenvolvimento de um projeto 

integrador. Abordagens a temas transversais das disciplinas do curso. Introdução e 

apresentação da metodologia de trabalho científico aplicado ao projeto integrador. 

Elaboração do projeto integrador: apresentação do Regulamento do Projeto 

Integrador. Identificação dos temas e equipes. Elaboração do Cronograma dos 

trabalhos do Projeto Integrador. Apresentação das normas ABNT para elaboração 

de Trabalhos Acadêmicos. Orientação dos Trabalhos em sala de aula e no 

laboratório, biblioteca, gabinete. Recebimento do Relatório dos Projetos. Preparo e 

apresentação de palestra na Semana Tecnológica. Entrega e Apresentação do 

Projeto Integrador pelas Equipes. 

Bibliografia Básica: 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba IBPEX, 2007. (5 exemplares) 

MOTTA, Valter T. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos. 

3. ed. Caxias do Sul: Educs, 2004. 175 p. (5 exemplares). 

COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos: Curitiba, Juruá editora, 2007. (5 exemplares). 

Obs: Cada Projeto Integrador segue sua própria bibliografia. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 exemplares) 

http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9Z-sBQqcabEC&printsec=frontcover&dq=psicologia+da+educa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=aGWQT7KkKcnf0QHG7oWyBQ&ved=0CEIQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicologia%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o&f=false
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UFPR. Universidade Federal do Paraná. Normas de Trabalhos Acadêmicos. 

Curitiba; UFPR, 2011 (coleção completa) 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 

2008  (5 exemplares) 

FATEC-PR. Faculdade de Tecnologia de Curitiba. Manual de Regulamentos e 

Instruções Normativas da FATEC-PR. Curitiba: FATEC-PR, 2010. 

Sites da Internet. 

 

4º TERMO 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Ementa: Correntes Teóricas da Educação Infantil. Contribuições dos teóricos: 

Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Frobel, Freinet, Piaget, Wallon e Vigotsky para a 

educação infantil. Diretrizes curriculares. Referências Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil: Linguagem oral e escrita; matemática; natureza e sociedade, artes 

visuais, músicas e movimentos; jogos, brincadeiras e brinquedos. Planejamento de 

ensino. Projetos didáticos. Avaliação.  

Bibliografia Básica: 

Antunes, Celso. O jogo e a educação infantil: falar e dizer / olhar e ver escutar e 

ouvir. 9. ed. Petrópolis : Vozes, 2014. ( 6 ex.) 

BUTLER, Kathleen A.. Estilos de aprendizagem: as dimensões. Porto Alegre : Ed. 

da UFRGS, 2003 (6 ex.) 

ROSENAU, Luciana dos Santos. Pesquisa e prática profissional: educação 

infantil. Curitiba: Ibpex, 2008. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

ATAIDE, Vicente de Paula. Literatura infantil e ideologia. Curitiba: HD livros, 1995. 

(50 ex.) 

BERNABÉ, L.; ANDRADE, P. Educação Infantil: discurso, legislação e práticas 

institucionais. São Paulo: Cultura acadêmica, 2010.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=ua-

Wqi9RuOMC&pg=PA70&dq=FUNDAMENTOS+TE%C3%93RICOS+E+METODOL%

C3%93GICOS+DA+EDUCA%C3%87%C3%83O+INFANTIL&hl=pt-

http://books.google.com.br/books?id=ua-Wqi9RuOMC&pg=PA70&dq=FUNDAMENTOS+TE%C3%93RICOS+E+METODOL%C3%93GICOS+DA+EDUCA%C3%87%C3%83O+INFANTIL&hl=pt-BR&ei=h1iQT66wMLCr0AHinqmsBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CHQQ6wEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ua-Wqi9RuOMC&pg=PA70&dq=FUNDAMENTOS+TE%C3%93RICOS+E+METODOL%C3%93GICOS+DA+EDUCA%C3%87%C3%83O+INFANTIL&hl=pt-BR&ei=h1iQT66wMLCr0AHinqmsBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CHQQ6wEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ua-Wqi9RuOMC&pg=PA70&dq=FUNDAMENTOS+TE%C3%93RICOS+E+METODOL%C3%93GICOS+DA+EDUCA%C3%87%C3%83O+INFANTIL&hl=pt-BR&ei=h1iQT66wMLCr0AHinqmsBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CHQQ6wEwBw#v=onepage&q&f=false
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BR&ei=h1iQT66wMLCr0AHinqmsBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=8&ved=0CHQQ6wEwBw#v=onepage&q&f=false 

CAMARGO, Wanda. Educação no Cotidiano. Curitiba: Instituto Memória, 2015 (2 

ex.) 

GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas: 8. ed. São Paulo : Ática, 

1999. (2 ex.) 

KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. São Paulo: pioneira, 2000.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=MSPPXYdSAC4C&printsec=frontcover&dq=ed

uca%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=x1OQT-GXAaiI0QH-

mKWPBQ&ved=0CE4Q6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20infa

ntil&f=false 

TEIXEIRA, Rosiley A.; BIOTO-CAVALCANTI, Patricia Ap. (orgs.). História da 

Educação Brasileira. Jundiaí: Paco Editorial, 2013. (2 ex.) 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Ementa: A construção da linguagem e do pensamento. A linguagem oral e escrita 

como manifestação social e cultural. Análise de fatores psicosócio-lingüísticos que 

interferem no processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. Formação 

do produtor de texto nas séries iniciais, observando aspectos das regras 

ortográficas. 

Bibliografia Básica: 

CAVALIERE, Ricardo. Pontos essenciais em fonética e fonologia. Rio de Janeiro: 

Lucerna, 2005. (6 ex.) 

CUNHA, Edanne Madza de Almeida. Metodologia do ensino de língua 

portuguesa e alfabetização. Curitiba : IBPEX, 2005. (12 ex.) 

Língua portuguesa: sintaxe. Rio de Janeiro: Saraiva, 2006. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

FREITAS, Horácio Rolim de. Princípios de morfologia. visão sincrônica. 5. ed., rev. 

e ampliada. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. (3 ex.) 

Língua Portuguesa: Programa gestão da aprendizagem. Brasília: SEEP, 2008 (4 

ex.). 

Língua portuguesa: morfologia. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2006 (5 ex.) 

http://books.google.com.br/books?id=ua-Wqi9RuOMC&pg=PA70&dq=FUNDAMENTOS+TE%C3%93RICOS+E+METODOL%C3%93GICOS+DA+EDUCA%C3%87%C3%83O+INFANTIL&hl=pt-BR&ei=h1iQT66wMLCr0AHinqmsBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CHQQ6wEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ua-Wqi9RuOMC&pg=PA70&dq=FUNDAMENTOS+TE%C3%93RICOS+E+METODOL%C3%93GICOS+DA+EDUCA%C3%87%C3%83O+INFANTIL&hl=pt-BR&ei=h1iQT66wMLCr0AHinqmsBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CHQQ6wEwBw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MSPPXYdSAC4C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=x1OQT-GXAaiI0QH-mKWPBQ&ved=0CE4Q6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MSPPXYdSAC4C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=x1OQT-GXAaiI0QH-mKWPBQ&ved=0CE4Q6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MSPPXYdSAC4C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=x1OQT-GXAaiI0QH-mKWPBQ&ved=0CE4Q6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MSPPXYdSAC4C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=x1OQT-GXAaiI0QH-mKWPBQ&ved=0CE4Q6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
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MARQUESI, Sueli Cristina. A organização do texto descritivo em língua 

portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. (6 ex.) 

Texto e discurso sob múltiplos olhares: gêneros e sequências textuais. vol. 1. 

Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. (8 ex.) 

GOMES, Maria Lúcia de Castro. Metodologia do ensino de língua portuguesa: 

Curitiba: Ibpex, 2007. (2 ex.) 

Matos, Sonia Regina da Luz. Alfabetização e escritura: Caxias do Sul : EDUCS, 

2009. (2 ex.) 

 

 OFICINA PEDAGÓGICA I 

Ementa: Desenvolvimento dos temas: alfabetização, educação de portadores de 

necessidades especiais, educação inclusiva, higiene e saúde, criando várias formas 

de contextualização de conteúdos e projetos. Uso de softwares educativos. Uso de 

material alternativo. Adequação dos temas transversais. Uso de materiais didáticos e 

para-didáticos. 

Bibliografia Básica: 

CORTELAZZO, Iolanda Bueno de Camargo; ROMANOWSKI, Joana 

Paulin. Pesquisa e prática profissional: a aula. Curitiba: Ibpex, 2007. (12 ex.) 

CORTELAZZO, Iolanda Bueno de Camargo; ROMANOWSKI, Joana 

Paulin. Pesquisa e prática profissional: relação escola comunidade. Curitiba: 

Ibpex, 2007. (50 ex.) 

SILVA, Marilda da. Metáforas e entrelinhas da profissão docente. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2004. (12 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

ATAIDE, Vicente de Paula. Literatura infantil e ideologia. Curitiba: HD livros, 1995. 

(50 exe.) 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia de praxis: 5. ed.. São Paulo, SP : Cortez, Instituto 

Paulo Freire, 2010 (2 ex.) 

MARZOLA, Norma. Escola e classes populares. Porto Alegre: Kuarup, 1994. (50 

ex.) 

SILVEIRA, Elisabeth. O aluno entende o que se diz na escola? Rio de Janeiro: 

Qualitymark/Dunya, 1997 (3 ex.) 

MUTSCHELE, M. S.; GOSALES FILHO, J. Oficinas pedagógicas: a arte e magia 

de fazer na escola. São Paulo: Loyola, 1998. Acesso Link. 
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http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficin

a+pedag%C3%B3gica&hl=pt-

BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=o

ficina%20pedag%C3%B3gica&f=false 

SANTOS, E.; ALVES, L. (org.). Práticas pedagógicas e tecnologias digitais. Rio 

de Janeiro: E-papers, 2006. Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=KP3Nr4o3w6kC&pg=PA288&dq=oficina+pedag

%C3%B3gica&hl=pt-

BR&sa=X&ei=XWOQT4SBOabZ0QHDwby6BQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&

q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false 

.  

LITERATURA INFANTIL 

Ementa: Fundamentos teóricos da literatura na educação infantil. Narrativa de 

contos, poesias, histórias e fábulas. O pensamento lúdico, gestos e movimentos 

como expressão de sentimentos. O uso da voz como ato criador. As várias 

possibilidades de se contar histórias e multiplicidade de recursos para contar 

histórias. Enredo, personagens e repertórios infantis. 

Bibliografia Básica 

COELHO, N. N. A literatura infantil. 7º ed. São Paulo: Moderna, 2002. 

DOHME, V. Técnicas de contar histórias. 2º ed. São Paulo: Informal, 2005. 

FARIA, M. A. Como usar a literatura infantil na sala de aula. São Paulo: Contexto, 

2004. 

Bibliografia Complementar 

ABRAMOVICH, F. Literatura infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 

2007. 

BARROS. M. Cadê o Brincar: da educação infantil ao ensino fundamental. São 

Paulo: Cultura acadêmica, 2009. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-

T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-

BR&sa=X&ei=S4pBT-

dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C

3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false 

COELHO, B. Contar histórias: uma arte sem idade. São Paulo: Ática, 2005. 

http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=KP3Nr4o3w6kC&pg=PA288&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=XWOQT4SBOabZ0QHDwby6BQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=KP3Nr4o3w6kC&pg=PA288&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=XWOQT4SBOabZ0QHDwby6BQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=KP3Nr4o3w6kC&pg=PA288&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=XWOQT4SBOabZ0QHDwby6BQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=KP3Nr4o3w6kC&pg=PA288&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=XWOQT4SBOabZ0QHDwby6BQ&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
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COELHO, N. N. Panorama histórico da literatura infanto-juvenil. São Paulo: 

Ática, 2002. 

CUNHA, M.; ZIBERMAN, R. Literatura infantil: teoria e prática. São Paulo: Ática, 

2004. 

SILVA, B. M. S. Dinamizando a sala de aula com a literatura infanto- juvenil. São 

Paulo: Edições Loyola, 2006. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=pooNCS1-

ToIC&pg=PA23&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-

BR&sa=X&ei=TolBT8LnA6Xs0gHRi_i2Bw&ved=0CGAQ6AEwBTgo#v=onepage&q=

arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false  

 

PESQUISA EDUCACIONAL 

Ementa: Natureza e objetivos da pesquisa em educação. Hipóteses e principais 

problemas de pesquisas. Os pressupostos e os conceitos fundamentais que 

integram a prática da pesquisa em Educação, a partir de uma abordagem 

ontológica, epistemológica e metodológica. Análise das tendências atuais sobre 

educação e processos educativos. Elementos de técnicas de coleta e de análise de 

dados. Projeto e relatório de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

FAZENDA, I. C. A. Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 

2008. 

GRESSLER, L A. Pesquisa educacional: importância, modelos, validades, 

variáveis e hipóteses. São Paulo: Loyola, 2009. 

VIEIRA, S. L.; MATOS, K. S. L. de. Pesquisa educacional: o prazer de conhecer. 

São Paulo: Editora Demócrito Rocha, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, M. G. Pedagogia empresarial. Rio de Janeiro: Brasport, 2006. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=42T_-

rk7QVcC&pg=PA95&dq=metodologia+da+pesquisa+operacional&hl=pt-

BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-

8WmDw&ved=0CEQQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa%2

0operacional&f=false 

http://books.google.com.br/books?id=pooNCS1-ToIC&pg=PA23&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=TolBT8LnA6Xs0gHRi_i2Bw&ved=0CGAQ6AEwBTgo#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pooNCS1-ToIC&pg=PA23&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=TolBT8LnA6Xs0gHRi_i2Bw&ved=0CGAQ6AEwBTgo#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pooNCS1-ToIC&pg=PA23&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=TolBT8LnA6Xs0gHRi_i2Bw&ved=0CGAQ6AEwBTgo#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pooNCS1-ToIC&pg=PA23&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=TolBT8LnA6Xs0gHRi_i2Bw&ved=0CGAQ6AEwBTgo#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=42T_-rk7QVcC&pg=PA95&dq=metodologia+da+pesquisa+operacional&hl=pt-BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-8WmDw&ved=0CEQQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa%20operacional&f=false
http://books.google.com.br/books?id=42T_-rk7QVcC&pg=PA95&dq=metodologia+da+pesquisa+operacional&hl=pt-BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-8WmDw&ved=0CEQQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa%20operacional&f=false
http://books.google.com.br/books?id=42T_-rk7QVcC&pg=PA95&dq=metodologia+da+pesquisa+operacional&hl=pt-BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-8WmDw&ved=0CEQQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa%20operacional&f=false
http://books.google.com.br/books?id=42T_-rk7QVcC&pg=PA95&dq=metodologia+da+pesquisa+operacional&hl=pt-BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-8WmDw&ved=0CEQQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa%20operacional&f=false
http://books.google.com.br/books?id=42T_-rk7QVcC&pg=PA95&dq=metodologia+da+pesquisa+operacional&hl=pt-BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-8WmDw&ved=0CEQQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa%20operacional&f=false
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FAZENDA, I. C. A. Novos enfoques da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 

2008. 

FREITAS, M. C. de. História, antropologia e a pesquisa educacional. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006. 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2002. 

PADUA, M. M. E. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. Campinas: 

Papirus, 2004. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=72nMi8qNRJsC&pg=PA45&dq=metodologia+d

a+pesquisa+operacional&hl=pt-BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-

8WmDw&ved=0CF8Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false 

 

 DIDÁTICA  

Ementa: Estudo das tendências e correntes existentes no pensamento pedagógico 

brasileiro. Ensino e aprendizagem. Objetivos Educacionais. Métodos e Técnicas de 

Ensino. As diferentes formas de ensino como planos de organização e processos de 

interação. Identificação e análise de estratégias de ensino. Currículo. 

Bibliografia Básica: 

CORDEIRO, Jaime. Didática. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2013. (6 ex.)  

CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. Petrópolis/RJ: 2014. (6 ex.) 

BARROS, Daniela Melaré Vieira. Guia Didático sobre as Tecnologias da 

Comunicação e Informação: material para o trabalho educativo na formação 

docente.Rio de Janeiro:Vieira & Lent, 2009. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

Metodologia de ensino da literatura. Curitiba, PR : IBPEX, 2010. (3 ex.) 

MORI, Nerli Nonato Ribeiro. Uma experiência de alfabetização com repetentes: 

Porto Alegre : Kuarup, 1994. (7 ex.) 

Antunes, Celso. A prática dos quatro pilares da educação na sala de aula: 

Petrópolis, RJ : Vozes, 2010. (6 ex.) 

SANT’ANNA, I. M.; MENEGOLLA, M. Didática: aprender a ensinar. São Paulo: 

Loyola, 2002.  

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=72nMi8qNRJsC&pg=PA45&dq=metodologia+da+pesquisa+operacional&hl=pt-BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-8WmDw&ved=0CF8Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=72nMi8qNRJsC&pg=PA45&dq=metodologia+da+pesquisa+operacional&hl=pt-BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-8WmDw&ved=0CF8Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=72nMi8qNRJsC&pg=PA45&dq=metodologia+da+pesquisa+operacional&hl=pt-BR&sa=X&ei=GP2OT6PHLJPJ0AHH-8WmDw&ved=0CF8Q6AEwBg#v=onepage&q&f=false
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http://books.google.com.br/books?id=9791A8VElMgC&pg=PA25&dq=did%C3%A1tic

a&hl=pt-

BR&sa=X&ei=pFyQT62vDaLw0gGNnNDABQ&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=

did%C3%A1tica&f=false 

VEIGA, I. P. A. (Org.) Didática: Ensino e suas relações. Campinas: Papirus, 2008. 

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=fj7nglUCqVAC&printsec=frontcover&dq=did%C

3%A1tica&hl=pt-

BR&ei=maicT9aYKcmI6AGktPzhDg&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=1&ved=0CDcQ6wEwAA#v=onepage&q=did%C3%A1tica&f=false 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

Ementa: O novo ambiente das escolas. Comportamento humano nas organizações 

e a transformação da cultura organizacional escolar. Estratégias de renovação das 

escolas. Fatores de excelência. Responsabilidades Competitividade. Indivíduos, 

grupos, papéis e valores no trabalho. Disfunções das organizações. Conflitos. 

Liderança. Motivação. Aprendizagem e inovação organizacional nas escolas. 

Bibliografia Básica: 

BOWDITCH. J. L; BUONO, A. F. Elementos de comportamento organizacional. 

São Paulo: Pioneira, 2002. 

BLOCK, P. Comportamento Organizacional. São Paulo: M. Books, 2004. 

DAFF, R. L. Organizações, teorias e projetos. São Paulo: Pioneira, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

HAMPTON, D. R. Administração: comportamento organizacional. São Paulo: 

McGraw–Hill, 1990. 

DIAS. R. Cultura Organizacional. Campinas: Alínea, 2003. 

GUIMARÃES, M. Desenvolvimento e Aprendizagem. Belo Horizonte, Editora 

UFMG, 2002. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+edu

ca%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-

BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=

arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false 

GOLEMAN, D. Inteligência Emocional. 16º ed. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 

http://books.google.com.br/books?id=9791A8VElMgC&pg=PA25&dq=did%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=pFyQT62vDaLw0gGNnNDABQ&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=did%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9791A8VElMgC&pg=PA25&dq=did%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=pFyQT62vDaLw0gGNnNDABQ&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=did%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9791A8VElMgC&pg=PA25&dq=did%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=pFyQT62vDaLw0gGNnNDABQ&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=did%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9791A8VElMgC&pg=PA25&dq=did%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=pFyQT62vDaLw0gGNnNDABQ&ved=0CEcQ6AEwBA#v=onepage&q=did%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=fj7nglUCqVAC&printsec=frontcover&dq=did%C3%A1tica&hl=pt-BR&ei=maicT9aYKcmI6AGktPzhDg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CDcQ6wEwAA#v=onepage&q=did%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=fj7nglUCqVAC&printsec=frontcover&dq=did%C3%A1tica&hl=pt-BR&ei=maicT9aYKcmI6AGktPzhDg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CDcQ6wEwAA#v=onepage&q=did%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=fj7nglUCqVAC&printsec=frontcover&dq=did%C3%A1tica&hl=pt-BR&ei=maicT9aYKcmI6AGktPzhDg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CDcQ6wEwAA#v=onepage&q=did%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=fj7nglUCqVAC&printsec=frontcover&dq=did%C3%A1tica&hl=pt-BR&ei=maicT9aYKcmI6AGktPzhDg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CDcQ6wEwAA#v=onepage&q=did%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
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1995. 

HARGREAVES, A, FULLAN, M. G. Escola como Organização Atendente. Porto 

Alegre: Artmed, 2000. 

LIMA, L. C. Escola como Organização Educativa. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

5º TERMO 

 

               ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

Ementa: Ética geral e profissional. Conceitos preliminares de ética. O conselho de 

classe. Ética profissional. A ética e a moral. A liberdade e a independência. A 

necessidade do estudo da ética. Valores éticos. Responsabilidade social e 

ambiental. 

Bibliografia Básica: 

CAMARGO, M. Fundamentos de Ética Geral e Profissional. 10ª ed. Rio de 

Janeiro:  Vozes, 2011.  

NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 8º Ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais. 2011.   

VAZQUEZ. A. S. Ética. 32ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

ASHLEY, P. Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: Saraiva, 

2012.  

CHIAVACCI, E. Ética social. São Paulo: Loyola, 2001.  

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3

%A9tica&hl=pt-

BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false 

CORTINA, A.; MARTINEZ, E. Ética. São Paulo: Loyola, 2005.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C

3%A9tica&hl=pt-

BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false 

SA, A. L. de. Ética profissional. 9ª. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
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SOLOMON, R. C. Ética excelência: cooperação e integridade nos negócios. Rio de 

Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2006.  

SROUR, R. H. Ética profissional. 3º Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

 

POLÍTICA E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

Ementa: Retrospectiva da educação no Brasil: políticas e planos. A Constituição 

Federal e o redimensionamento da educação básica no texto da atual LDB. A 

concepção de educação profissional no conjunto das políticas públicas. A política de 

formação dos profissionais da educação básica. Recursos financeiros da educação. 

Nocôes e Princípios de Economia. 

Bibliografia Básica: 

Constituição Estado e Direito: reflexões contemporâneas. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2009. (17 ex.) 

QUEIROZ, Roosevelt Brasil. Formação e gestão de políticas públicas. Curitiba: 

Ibpex, 2009. (5 ex.) 

TEBCHIRANI, Flávio Ribas. Princípios de economia: micro e macro. 2. ed.. 

Curitiba: Ibpex, 2008. (31 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

BRANCO, Luiz Carlos. Equidade, proporcionalidade e razoabilidade: (doutrina e 

jurisprudência). São Paulo: RCS, 2006. (6 ex.) 

Constituição Minorias e inclusão social: São Paulo: Rideel, 2009. (27 ex.) 

BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação – PNE. Inep, 2001. 

Acesso Link. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B3E2686FB-0BB3-4C05-9C04-

20F7D3033162%7D_miolo_PNE_235.pdf 

LOURENÇO FILHO, R.; BERGSTRÖM M. (org.). Tendências da educação 

brasileira. 2. ed. Brasília: MEC/Inep, 2002.  

Acesso link. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BC6F2E325-FC03-49B0-94FB-

9D8D5F6C9BB1%7D_COleção_Lourenço_FIlho_6.pdf 

RODRIGUES, Leôncio Martins. Mudanças na classe política brasileira. São Paulo 

: PubliFolha, 2006. (16 ex.) 

TEBCHIRANI, Flávio Ribas. Micro e macro economia. [Curitiba: Ibpex, 2004.] 

(15ex.) 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B3E2686FB-0BB3-4C05-9C04-20F7D3033162%7D_miolo_PNE_235.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B3E2686FB-0BB3-4C05-9C04-20F7D3033162%7D_miolo_PNE_235.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BC6F2E325-FC03-49B0-94FB-9D8D5F6C9BB1%7D_COleção_Lourenço_FIlho_6.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7BC6F2E325-FC03-49B0-94FB-9D8D5F6C9BB1%7D_COleção_Lourenço_FIlho_6.pdf
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         PROJETO INTEGRADOR III 

Ementa: A importância do desenvolvimento de um projeto integrador. Abordagens a 

temas transversais das disciplinas do curso. Introdução e apresentação da 

metodologia de trabalho científico aplicado ao projeto integrador. Elaboração do 

projeto integrador: apresentação do Regulamento do Projeto Integrador. 

Identificação dos temas e equipes. Elaboração do Cronograma dos trabalhos do 

Projeto Integrador. Apresentação das normas ABNT para elaboração de Trabalhos 

Acadêmicos. Orientação dos Trabalhos em sala de aula e no laboratório, biblioteca, 

gabinete. Recebimento do Relatório dos Projetos. Preparo e apresentação de 

palestra na Semana Tecnológica. Entrega e Apresentação do Projeto Integrador 

pelas Equipes. 

Bibliografia Básica: 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba IBPEX, 2007. (5 exemplares) 

MOTTA, Valter T. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos. 

3. ed. Caxias do Sul: Educs, 2004. 175 p. (5 exemplares). 

COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos: Curitiba, Juruá editora, 2007. (5 exemplares). 

Obs: Cada Projeto Integrador segue sua própria bibliografia. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 exemplares) 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Normas de Trabalhos Acadêmicos. 

Curitiba; UFPR, 2011 (coleção completa) 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 

2008  (5 exemplares) 

FATEC-PR. Faculdade de Tecnologia de Curitiba. Manual de Regulamentos e 

Instruções Normativas da FATEC-PR. Curitiba: FATEC-PR, 2010. 

Sites da Internet 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DE 

HISTÓRIA 

Ementa: Concepções do ensino de História. Objetivos e finalidades para o ensino de 
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história nos anos iniciais do Ensino Fundamental séries iniciais. Metodologias e 

recursos auxiliares de ensino, planejamento e execução de atividades 

experimentais; relação com as demais áreas do conhecimento, estudo crítico dos 

conteúdos e metodologias direcionados ao ensino de história nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental.  

Bibliografia Básica: 

FONSECA, S. Didática e Prática de Ensino de História. Campinas: Papirus, 2003. 

(Coleção Magistério e Trabalho Pedagógico)  

PENTEADO, H. Metodologia do ensino de história e geografia. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

ABREU, M.; SOHIET, R. (Org.). Ensino de História: conceitos, temáticas e 

metodologias. Rio de Janeiro: Casa da Pólvora, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

ABREU, M. Ensino de Historia. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2003 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=G6zH9nsR7XAC&printsec=frontcover&dq=ensi

no+da+historia&hl=pt-BR&sa=X&ei=DNCOT-

_MBcjz0gGwyPiqDw&ved=0CD4Q6AEwAA#v=onepage&q=ensino%20da%20histori

a&f=false 

BITTENCOURT, C. M. F. (Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: 

Contexto, 2007. 

BLOCH, M. Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2002. 

FONSECA, S. Caminhos da História Ensinada. Campinas: Papirus, 2004. 

(Coleção Magistério e Trabalho Pedagógico)  

SCHIMIDIT, M. A.; CAINELLI, M. Ensinar história. São Paulo: Scipione, 2004. 

VASCONCELOS, A. J. Metodologia do ensino de historia e geografia. São Paulo: 

Editora IBPEX, 2006 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3

%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-

BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=av

alia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false 

 

http://books.google.com.br/books?id=G6zH9nsR7XAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+historia&hl=pt-BR&sa=X&ei=DNCOT-_MBcjz0gGwyPiqDw&ved=0CD4Q6AEwAA#v=onepage&q=ensino%20da%20historia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=G6zH9nsR7XAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+historia&hl=pt-BR&sa=X&ei=DNCOT-_MBcjz0gGwyPiqDw&ved=0CD4Q6AEwAA#v=onepage&q=ensino%20da%20historia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=G6zH9nsR7XAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+historia&hl=pt-BR&sa=X&ei=DNCOT-_MBcjz0gGwyPiqDw&ved=0CD4Q6AEwAA#v=onepage&q=ensino%20da%20historia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=G6zH9nsR7XAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+historia&hl=pt-BR&sa=X&ei=DNCOT-_MBcjz0gGwyPiqDw&ved=0CD4Q6AEwAA#v=onepage&q=ensino%20da%20historia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

Ementa: O conhecimento matemático. Tendência do ensino da Matemática. 

Resolução de Problemas. História da Matemática. A ação e o processo que a 

criança realiza na construção dos conceitos matemáticos. O desenvolvimento 

psicogenético da estrutura numérica e suas relações com as estruturas lógicas 

elementares. Educação matemática, desenvolvimento da autonomia e da 

cooperação e a reinvenção da matemática pela criança a partir de seu contexto 

sócio-cultural. O currículo, a organização do ensino e a construção do número e das 

primeiras aprendizagens matemáticas. A educação matemática e a organização do 

currículo nas Séries Iniciais. 

Bibliografia Básica 

BONJORNO, José Roberto; BONJORNO, Regina Azenha; OLIVARES, Ayrton. 

Fazendo a diferença Matemática. São Paulo: FTD, 2006. (15 ex.) 

Educação matemática: uma (nova) introdução. São Paulo : EDUC, 1999. (6 ex.)  

LOPES, Luiz Fernando. Matemática: Curitiba, PR : Base Didáticos, 2007. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

ALVES, E. M. S. A ludicidade e o ensino da matemática. Campinas: Papirus, 

2007. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=LwWgxeyPdJQC&printsec=frontcover&dq=ensi

no+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-

BR&sa=X&ei=tqqcT_K6B8Su6AHPz7HpDg&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=e

nsino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false 

BIANCHINI, Edwaldo ; PACCOLA, Herval. Matemática: V. 01. São Paulo: Moderna, 

1995. (2 ex.) 

CURI. Edda. Professores que Ensinam Matemática: Conhecimentos, Crenças e 

Práticas. (6 ex.) 

GIOVANNI, José Ruy. A conquista da matemática: nova. São Paulo : FTD, 1998. 

(2 ex) 

GUIMARÃES, K. P. Desafios e perspectivas do ensino da matemática. Curitiba: 

IBPEX, 2010. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=hSAFzq-

http://books.google.com.br/books?id=LwWgxeyPdJQC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=tqqcT_K6B8Su6AHPz7HpDg&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=ensino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=LwWgxeyPdJQC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=tqqcT_K6B8Su6AHPz7HpDg&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=ensino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=LwWgxeyPdJQC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=tqqcT_K6B8Su6AHPz7HpDg&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=ensino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=LwWgxeyPdJQC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=tqqcT_K6B8Su6AHPz7HpDg&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=ensino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=hSAFzq-t8PAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-BR&ei=N6ucT_7UOOWa6QHivbGnDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CFIQ6wEwAQ#v=onepage&q=ensino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false
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t8PAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-

BR&ei=N6ucT_7UOOWa6QHivbGnDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=2&ved=0CFIQ6wEwAQ#v=onepage&q=ensino%20da%20mate

m%C3%A1tica&f=false 

JUNHO, Benedito Afonso Pinto. Educação matemática: um estado de arte. 

Jundiaí, SP: Paco, 2011. (2 ex.) 

  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

Ementa: Fundamentos epistemológicos das Ciências Naturais: características; 

princípios históricos, filosóficos e metodológicos. Interação das ciências, tecnologia, 

ambiente e sociedade. O ensino de ciências no contexto das relações sociais. 

Fundamentos conceituais das Ciências Naturais: considerações gerais sobre a terra, 

formação do universo e formação da terra. O ensino das Ciências e a organização 

do currículo nas Séries Iniciais. 

Bibliografia Básica: 

DEMÉTRIO, D. A. Metodologia do Ensino de Ciência. São Paulo: Cortez, 2000. 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. Metodologia do Ensino de Ciências. São Paulo. 

Cortez, 2002. 

LIMA, M. E. C. et al. Aprender ciências: um mundo de materiais. Belo Horizonte: 

UFMG, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA EM SAÚDE E CIÊNCIAS. A pesquisa 

de ensino de ciências no Brasil: alguns recordes. São Paulo: Escrituras, 2007 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=PbR3IvXeI84C&pg=PA359&dq=o+ensino+da+

ciencias&hl=pt-

BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onep

age&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false 

ATETCHISON, D. Educação Ecológica: idéias sobre consciência ambiental. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2000. 

BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano-compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 

2004. 

FRACALANZA, H. et al. O Ensino de Ciências nas Séries Iniciais. São Paulo. 

http://books.google.com.br/books?id=hSAFzq-t8PAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-BR&ei=N6ucT_7UOOWa6QHivbGnDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CFIQ6wEwAQ#v=onepage&q=ensino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=hSAFzq-t8PAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-BR&ei=N6ucT_7UOOWa6QHivbGnDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CFIQ6wEwAQ#v=onepage&q=ensino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=hSAFzq-t8PAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-BR&ei=N6ucT_7UOOWa6QHivbGnDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CFIQ6wEwAQ#v=onepage&q=ensino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=hSAFzq-t8PAC&printsec=frontcover&dq=ensino+da+matem%C3%A1tica&hl=pt-BR&ei=N6ucT_7UOOWa6QHivbGnDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CFIQ6wEwAQ#v=onepage&q=ensino%20da%20matem%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PbR3IvXeI84C&pg=PA359&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PbR3IvXeI84C&pg=PA359&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PbR3IvXeI84C&pg=PA359&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PbR3IvXeI84C&pg=PA359&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
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Contexto, 2006. 

CARVALHO.P. M. A. Ensino de Ciências: Unindo a pesquisa e a prática. São 

Paulo: Thomson, 2004. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=VI4DGUzL0j0C&pg=PA41&dq=o+ensino+da+ci

encias&hl=pt-

BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepa

ge&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false 

GOWDAK, D.; MARTINS, E. Ciências, Natureza e Vida. São Paulo, FTD, 1996. 

NARDI. R. Pesquisa em Ensino de Ciências. São Paulo: Escrituras Editoras, 2004. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=c9xibGGyUuwC&pg=PA46&dq=o+ensino+da+

ciencias&hl=pt-

BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onep

age&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false 

 

6º TERMO 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Ementa: Histórico da evolução teórico-metodológica do ensino de Educação Física 

no Brasil. Teorias do jogo e do movimento humano. Ensino dos jogos e movimentos 

na Educação Infantil e nas séries iniciais. O ensino dos esportes nas séries iniciais. 

Nota Complementar: Diferentes concepções sobre o Corpo e suas expressões no 

mundo moderno, com especial atenção aos ambientes educacionais. 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, P. N. de. Educação Lúdica. São Paulo: Loyola, 2005. 

FREIRE, J. B. Educação de Corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física. São 

Paulo. Scipione. 1989. 

FERREIRA NETO, C. A. Motricidade e Jogo na Infância. Rio de Janeiro: Sprint, 

2005.  

Bibliografia Complementar: 

ANTUNES, C. Educação Infantil: prioridade imprescindível. Petrópolis, Rio de 

Janeiro: Vozes 2004. 

http://books.google.com.br/books?id=VI4DGUzL0j0C&pg=PA41&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=VI4DGUzL0j0C&pg=PA41&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=VI4DGUzL0j0C&pg=PA41&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=VI4DGUzL0j0C&pg=PA41&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CD8Q6AEwAg#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=c9xibGGyUuwC&pg=PA46&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=c9xibGGyUuwC&pg=PA46&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=c9xibGGyUuwC&pg=PA46&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
http://books.google.com.br/books?id=c9xibGGyUuwC&pg=PA46&dq=o+ensino+da+ciencias&hl=pt-BR&sa=X&ei=cNGOT6SIFcyq0AGghbWNDw&sqi=2&ved=0CFAQ6AEwBQ#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20ciencias&f=false
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CAMARGO, L. L. Educação para o lazer. São Paulo: Moderna, 2008. 

CAVALLARI, V. R.; ZACARIAS, V. Trabalhando com a Recreação. São Paulo: 

2000. 

CHAVES, M. Lazer e recreação no currículo da educação física. Maceió: Edufal, 

2003. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=ZYydjcZ8dP4C&pg=PA208&dq=fundamentos+

da+educa%C3%A7%C3%A3o+fisica&hl=pt-BR&sa=X&ei=awCPT9-

QFJCL0QGj6ZGbDw&ved=0CFkQ6AEwAw#v=onepage&q=fundamentos%20da%20

educa%C3%A7%C3%A3o%20fisica&f=false 

CORREIA,  P. R. Competências do professor de educação física: um estudo 

com professores da rede pública.  São Paulo: USP, 2008.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/39/39133/tde-03072008-095355/pt-br.php  

DARIDO, S. Educação Física na Escola: questões e reflexão. Araras/SP: Editora 

Topázio, 2009. 

FLORES, K. Z. Educação física na educação infantil: análise da aplicação de um 

programa e estudo sobre o envolvimento das crianças a partir da escala de Ferre 

Leavers. São Paulo: Catálogo USP, 2008.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/39/39133/tde-17102008-144612/pt-br.php 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Ementa: Os conceitos de avaliação. Fundamentos teóricos que alicerçam a prática 

avaliativa. As diferentes modalidades e funções da avaliação da aprendizagem. 

Importância da avaliação para a prática educativa. As etapas e os cuidados 

necessários à construção de diferentes ferramentas para subsidiar o processo de 

avaliação da aprendizagem.  

Bibliografia Básica: 

ESTEBAM, M. T. (Org.). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio 

de Janeiro: DP&A, 2000. 

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. 1ed. São Paulo: Cortez: 

2003. 

VASCONCELOS, C. S. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança. São 

http://books.google.com.br/books?id=ZYydjcZ8dP4C&pg=PA208&dq=fundamentos+da+educa%C3%A7%C3%A3o+fisica&hl=pt-BR&sa=X&ei=awCPT9-QFJCL0QGj6ZGbDw&ved=0CFkQ6AEwAw#v=onepage&q=fundamentos%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20fisica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZYydjcZ8dP4C&pg=PA208&dq=fundamentos+da+educa%C3%A7%C3%A3o+fisica&hl=pt-BR&sa=X&ei=awCPT9-QFJCL0QGj6ZGbDw&ved=0CFkQ6AEwAw#v=onepage&q=fundamentos%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20fisica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZYydjcZ8dP4C&pg=PA208&dq=fundamentos+da+educa%C3%A7%C3%A3o+fisica&hl=pt-BR&sa=X&ei=awCPT9-QFJCL0QGj6ZGbDw&ved=0CFkQ6AEwAw#v=onepage&q=fundamentos%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20fisica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZYydjcZ8dP4C&pg=PA208&dq=fundamentos+da+educa%C3%A7%C3%A3o+fisica&hl=pt-BR&sa=X&ei=awCPT9-QFJCL0QGj6ZGbDw&ved=0CFkQ6AEwAw#v=onepage&q=fundamentos%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20fisica&f=false
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/39/39133/tde-03072008-095355/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=77A577F4C3B7&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Flores,%20Kelly%20Zoppei
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/39/39133/tde-17102008-144612/pt-br.php
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Paulo: Libertad, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

ALVARENGA, C. M. (Org.). Avaliar: um compromisso com o ensino e a 

aprendizagem. Londrina: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional, 

2009. 

DEMO, P.; LA TAILLE, Y.; HOFFMANN, J. O desafio da aprendizagem, da 

formação moral e da avaliação. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

ESTEBAN, M. T. Escola, currículo e avaliação. São Paulo: Cortez, 2003. 

FURLAN, C. I. M. Avaliação da Aprendizagem escolar. São Paulo: Annablume, 

2007. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=IbJVXV-

wEbUC&printsec=frontcover&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=

pt-

BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=av

alia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false 

HOFFMANN, J. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: 

Mediação, 2001. 

PEREIRA, M. de A.  Ensino-aprendizagem em um contexto dinâmico - o caso de 

planejamento de transportes. São Paulo: Catálogo USP, 2005.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18137/tde-17062005-182009/pt-br.php  

MENEGOLLA,  M.S; MARTINS,  I.  Didática, Aprender a Ensinar. São Paulo:  

Edições Loyola, 1989.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=9791A8VElMgC&printsec=frontcover&dq=didati

ca&hl=pt-BR&sa=X&ei=Oag-T5ySKKjq0gHs-

tjgBw&ved=0CD0Q6AEwAA#v=onepage&q=didatica&f=false 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DE 

GEOGRAFIA 

Ementa: Fundamentos da geografia escolar, concepções do ensino de Geografia. A 

construção do conceito de espaço pelas crianças. A representação do espaço 

geográfico. Métodos didáticos e ensino de geografia. Técnicas de ensino aplicadas 

http://books.google.com.br/books?id=IbJVXV-wEbUC&printsec=frontcover&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=IbJVXV-wEbUC&printsec=frontcover&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=IbJVXV-wEbUC&printsec=frontcover&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=IbJVXV-wEbUC&printsec=frontcover&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=IbJVXV-wEbUC&printsec=frontcover&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=57A2B49DFD25&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Pereira,%20Márcia%20de%20Andrade
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18137/tde-17062005-182009/pt-br.php
http://books.google.com.br/books?id=9791A8VElMgC&printsec=frontcover&dq=didatica&hl=pt-BR&sa=X&ei=Oag-T5ySKKjq0gHs-tjgBw&ved=0CD0Q6AEwAA#v=onepage&q=didatica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9791A8VElMgC&printsec=frontcover&dq=didatica&hl=pt-BR&sa=X&ei=Oag-T5ySKKjq0gHs-tjgBw&ved=0CD0Q6AEwAA#v=onepage&q=didatica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=9791A8VElMgC&printsec=frontcover&dq=didatica&hl=pt-BR&sa=X&ei=Oag-T5ySKKjq0gHs-tjgBw&ved=0CD0Q6AEwAA#v=onepage&q=didatica&f=false
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ao ensino de geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Elaboração de 

recursos didáticos acessíveis para o ensino de Geografia. Análise de programas 

oficiais e alternativos. 

Bibliografia Básica: 

CAVALCANTI, L. de S. Geografia e práticas de ensino. Goiânia: Editora 

Alternativa, 2002. 

KOZEL, S. Didática da geografia: memórias da terra. São Paulo: FTD, 2006. 

PENTEADO, H. Metodologia do ensino de história e geografia. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, R. D. Do desenho ao mapa. São Paulo: Contexto, 2001. 

CARLOS, A. F. A. (Org.). Novos Caminhos da Geografia: São Paulo, Contexto, 

2009. 

VASCONCELOS, C. dos  S. Construção do conhecimento em sala de aula. São 

Paulo: Libertad, 2009. 

PÁDUA, E. M. Metodologia da Pesquisa: Abordagem Teórico Pratica. Campinas: 

Papirus, 2004.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=72nMi8qNRJsC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

STRANFORINI, R. Ensinar Geografia: O desafio da tonalidade mundo nas series 

iniciais. São Paulo: Annablume, 2004. 

VASCONCELOS, A. J. Metodologia do ensino de historia e geografia. São Paulo: 

Editora IBPEX, 2006. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3

%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-

BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=av

alia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false 

ZÓBOLI, G. Práticas de ensino: subsídios para atividade docente. São Paulo: Ática, 

2009. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=ZWM4E7Je8TkC&pg=PA79&dq=o+ensino+da

+geografia&hl=pt-

http://books.google.com.br/books?id=72nMi8qNRJsC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=72nMi8qNRJsC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SO3qCAn6FQwC&pg=PA127&dq=avalia%C3%A7%C3%A3o+da+aprendizagem&hl=pt-BR&sa=X&ei=FAiPT6_xIoLb0QGSvNy8Dw&ved=0CEsQ6AEwBA#v=onepage&q=avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20aprendizagem&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZWM4E7Je8TkC&pg=PA79&dq=o+ensino+da+geografia&hl=pt-BR&sa=X&ei=OfuOT6ifOcrp0QGVm_SdDw&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20geografia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZWM4E7Je8TkC&pg=PA79&dq=o+ensino+da+geografia&hl=pt-BR&sa=X&ei=OfuOT6ifOcrp0QGVm_SdDw&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20geografia&f=false
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BR&sa=X&ei=OfuOT6ifOcrp0QGVm_SdDw&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=o

%20ensino%20da%20geografia&f=false 

 

OFICINA PEDAGÓGICA II 

Ementa: Desenvolvimento de estratégias educacionais por meio de trabalhos com 

jogos educativos. Uso de softwares de jogos educativos. Uso de material alternativo. 

Adequação dos temas transversais. Uso de materiais didáticos e para-didáticos. 

Simulações de atividade docente. 

Bibliografia Básica: 

Silva, Marilda da. Metáforas e entrelinhas da profissão docente. São Paulo: 

Pioneira Thomson Learning, 2004. (12 ex.) 

CORTELAZZO, Iolanda Bueno de Camargo. Pesquisa e prática profissional: 

produção de textos. Curitiba: Ibpex, 2007. (41 ex.) 

CORTELAZZO, Iolanda Bueno de Camargo ; ROMANOWSKI, Joana 

Paulin. Pesquisa e prática profissional: relação escola comunidade. Curitiba: 

Ibpex, 2007. (50 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

CORTELAZZO, Iolanda Bueno de Camargo ; ROMANOWSKI, Joana 

Paulin. Pesquisa e prática profissional: a aula. Curitiba: Ibpex, 2007. (12 ex.) 

MUTSCHELE, M. S.; GOSALES FILHO, J. Oficinas pedagógicas: a arte e magia 

de fazer na escola. São Paulo: Loyola, 1998.  

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficin

a+pedag%C3%B3gica&hl=pt-

BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=o

ficina%20pedag%C3%B3gica&f=false 

MORI, Nerli Nonato Ribeiro. Uma experiência de alfabetização com repetentes. 

Porto Alegre : Kuarup, 1994. (7 ex.) 

RICETTI, Miriam Aparecida. Estágio: Curitiba : Base Didáticos, 2009. (7 ex) 

SILVEIRA, Elisabeth. O aluno entende o que se diz na escola?: Rio de Janeiro: 

Qualitymark/Dunya, 1997. (3 ex.) 

 

PSICOPEDAGOGIA 

Ementa: Histórico da Psicopedagogia. A Psicopedagogia no Brasil. Fundamentos e 

http://books.google.com.br/books?id=ZWM4E7Je8TkC&pg=PA79&dq=o+ensino+da+geografia&hl=pt-BR&sa=X&ei=OfuOT6ifOcrp0QGVm_SdDw&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20geografia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZWM4E7Je8TkC&pg=PA79&dq=o+ensino+da+geografia&hl=pt-BR&sa=X&ei=OfuOT6ifOcrp0QGVm_SdDw&ved=0CEoQ6AEwAw#v=onepage&q=o%20ensino%20da%20geografia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=5ss6y78M0Y8C&printsec=frontcover&dq=oficina+pedag%C3%B3gica&hl=pt-BR&sa=X&ei=y2GQT4X4JtLD0AGbh522BQ&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=oficina%20pedag%C3%B3gica&f=false
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objeto da Psicopedagogia. Abordagem psicopedagógica da aprendizagem. A 

interdisciplinaridade na Psicopedagogia. Novas contribuições. 

Bibliografia Básica: 

BOSSA, N. A. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2007. 

PERRENOUD, P. A pedagogia na escola das diferenças. Porto Alegre: Artmed, 

2001. 

SMITH, C.; STRICK, L. Dificuldades de aprendizagem de A a Z. Porto Alegre: 

Artmed, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

AMARAL, S. et al. Psicopedagogia: um portal para a inserção social. Petrópolis: Ed. 

Vozes, 2004. 

GARCIA, J. N. Manual de dificuldades de Aprendizagem: linguagem, leitura, 

escrita e matemática. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

GLAT, R. Uma professora muito especial. Rio de Janeiro: 7letras, 2007. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%

A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-

bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3

%A3o%20especial&f=false 

GRASSI, M. T. Psicopedagogia: um olhar, uma escuta. Curitiba: IBPEX, 2008. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=ri1rwpovCN4C&printsec=frontcover&dq=psicop

edagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-

yoDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false 

MASINI, S, F. E. Psicopedagogia na escola. São Paulo: Unimarco, 1993. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=GsEPLMYdbdEC&printsec=frontcover&dq=psic

opedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-

yoDw&ved=0CFAQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false 

RUBISTEIN. E. Psicopedagogia, uma pratica diferentes estilos. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 1999. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=4MqVQ4f3K2IC&printsec=frontcover&dq=psico

http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ri1rwpovCN4C&printsec=frontcover&dq=psicopedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-yoDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ri1rwpovCN4C&printsec=frontcover&dq=psicopedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-yoDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ri1rwpovCN4C&printsec=frontcover&dq=psicopedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-yoDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=GsEPLMYdbdEC&printsec=frontcover&dq=psicopedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-yoDw&ved=0CFAQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=GsEPLMYdbdEC&printsec=frontcover&dq=psicopedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-yoDw&ved=0CFAQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=GsEPLMYdbdEC&printsec=frontcover&dq=psicopedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-yoDw&ved=0CFAQ6AEwAQ#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=4MqVQ4f3K2IC&printsec=frontcover&dq=psicopedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-yoDw&ved=0CEsQ6AEwAA#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false
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pedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-

yoDw&ved=0CEsQ6AEwAA#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false 

SCOZ, B. Psicopedagogia: contextualização, formação e atuação profissional. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 2005. 

SILVA, M. C. A. Psicopedagogia: em busca de uma fundamentação teórica. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2008.  

 

OPTATIVA I 

Ementa: Depende da disciplina optativa escolhida. Ver relação das ementas das 

optativas a frente. 

Bibliografia Básica: 

Depende da disciplina optativa escolhida. Ver relação das ementas das 

optativas a frente. 

Bibliografia Complementar: 

Depende da disciplina optativa escolhida. Ver relação das ementas das 

optativas a frente. 

 

7º TERMO 

  

PROJETO DE GRADUAÇÃO I 

Ementa: O regulamento do TCC. Desenvolvimento da pesquisa definida no projeto 

de Trabalho de Conclusão de Curso realizado na disciplina Pesquisa em Educação 

e Projeto de TCC (coleta e análise de dados). 

Bibliografia Básica: 

FAZENDA, I. C. A. Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 

2000. 

GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006. 

GRESSLER, L A. Pesquisa educacional: importância, modelos, validades, 

variáveis e hipóteses. São Paulo: Loyola, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

FAZENDA, I. C. A. Novos enfoques da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 

2000. 

FREITAS, M. C. de. História, antropologia e a pesquisa educacional. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

http://books.google.com.br/books?id=4MqVQ4f3K2IC&printsec=frontcover&dq=psicopedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-yoDw&ved=0CEsQ6AEwAA#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=4MqVQ4f3K2IC&printsec=frontcover&dq=psicopedagogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=MQqPT-bIGqi20QHrj-yoDw&ved=0CEsQ6AEwAA#v=onepage&q=psicopedagogia&f=false
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LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2005. 

VIEIRA, S. L.; MATOS, K. S. L. de. Pesquisa educacional: o prazer de conhecer. 

São Paulo: Editora Demócrito Rocha, 2002. 

Bibliografia Básica: 

DEMO, P. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2011.  

GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. 55º ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

KAHLMEYER-MERTENS et al. Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e 

método. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=O-

kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-

BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=

metodologia%20da%20pesquisa&f=false 

REA, L. M.; PARKER, R. A. Metodologia: do planejamento a execução. São Paulo: 

Pioneira, 2000.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=met

odologia+da+pesquisa&hl=pt-

BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q

=metodologia%20da%20pesquisa&f=false 

SANTOS, V. dos; CANDELORO, R. J. Trabalhos acadêmicos: uma orientação para 

a pesquisa e norma técnica. Porto Alegre: AGE, 2006.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+

da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-

mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=

false 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DA ARTE 

Ementa: A Arte e suas relações com a educação. A arte como mediadora do diálogo 

entre o ser humano e sua realidade, facilitando a tradução da experiência de vida 

em conceitos significativos promovendo a comunicação não verbal. A formação do 

pensamento pelo caminho da simbolização, da percepção sensível e do 

http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
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envolvimento emocional. 

Bibliografia Básica: 

FERRAZ, M. H.; FUSARI, M. F. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 

2003. 

MARTINS, M. C. et al. Didática do ensino de arte: a linguagem do mundo. São 

Paulo: FTD, 2008. 

PILLAR, A. D. (Org.) Educação do olhar no ensino das artes. Porto Alegre: 

Mediação, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA, A. M. Arte educação no Brasil: das origens ao modernismo. São Paulo: 

Perspectivas, 2000. 

BARROS. M. Cadê o Brincar: Da educação infantil ao ensino fundamental. São 

Paulo: Cultura acadêmica, 2009.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-

T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-

BR&sa=X&ei=S4pBT-

dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C

3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false 

BIASOLA, C. L. A. A formação do professor de Arte: do ensaio à encenação. 

Campinas: Papirus, 2005. 

FERRAZ, M. H.; FUSARI, M. F. Metodologia do ensino de arte. São Paulo: Cortez, 

2003. 

GUIMARÃES, M. Desenvolvimento e Aprendizagem. Belo Horizonte, Editora 

UFMG, 2002. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+edu

ca%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-

BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=

arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false  

OSTENTO, E. L, A. Infância e formação de professores. Campinas: Papirus, 

2004. Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=3x2FrBUo3asC&pg=PP4&dq=arte+na+educa%

C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-

http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=V7DCRuV-T8QC&pg=PA195&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=S4pBT-dmhbfQAf2_hL8H&ved=0CGkQ6AEwBjha#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=SWH80O3RywwC&pg=PA89&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=1IVBT6HqNYTV0QG62aDyAQ&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3x2FrBUo3asC&pg=PP4&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=OIZBT6WkMLOH0QGxkLTFBw&ved=0CHEQ6AEwBw#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3x2FrBUo3asC&pg=PP4&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=OIZBT6WkMLOH0QGxkLTFBw&ved=0CHEQ6AEwBw#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
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BR&sa=X&ei=OIZBT6WkMLOH0QGxkLTFBw&ved=0CHEQ6AEwBw#v=onepage&q

=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false  

 

GESTÃO EDUCACIONAL 

Ementa: Aspectos históricos do estudo da administração. Teorias Administrativas. 

Modelos organizacionais. Técnicas administrativas. Políticas públicas em educação, 

planos e cronogramas governamentais. A gestão democrática da unidade escolar: o 

processo administrativo e sua dimensão político-pedagógica. A 

Supervisão/Coordenação Pedagógica no contexto histórico-político social da 

educação brasileira. A supervisão/coordenação Pedagógica no contexto atual: 

função e cotidiano. Áreas de atuação do Supervisor/Coordenador Pedagógico. 

Fundamentos e análise da organização escolar. Visão geral, sistemática e crítica do 

desenvolvimento de teorias das organizações educacionais. 

Bibliografia Básica: 

MACHADO, L. M. (Coord.). Administração e supervisão escolar: questões para o 

novo milênio. São Paulo: Pioneira, 2000. 

PEREIRA, M. I.; SANTOS, S. A. Modelo de Gestão: uma análise conceitual. São 

Paulo: Editora Pioneira, 2001. 

ZAMBÃO, G. M. A. Administração e Supervisão Escolar. São Paulo: Pioneira, 

2000. 

Bibliografia Complementar: 

AYRES, J. R. de C. M. Razão, ciência e pedagogia da emancipação. Botucatu: 

Interface , 1997. 

GARCIA, W. Administração Educacional em Crise. São Paulo: Cortez, 2005.  

MARTINS, J. do P. Administração escolar: uma abordagem crítica do processo 

administrativo em educação. 2.ed., São Paulo: Atlas, 2006. 

PARK, K. H.; BONIS, D. F. de; ABUD, M. R. Introdução ao estudo da 

administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

PARO, V. H. Administração escolar: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 

2008. 

RATTO. L. S. A.  Disciplina, vigilância e pedagogia.  São Paulo: Departamento de 

Planejamento e Administração Educacional, Setor de Educação, Universidade 

Federal do Paraná, 2007.  

RIBEIRO, S. C. A pedagogia da repetência. São Paulo: Rev. Lusófona de 

http://books.google.com.br/books?id=3x2FrBUo3asC&pg=PP4&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=OIZBT6WkMLOH0QGxkLTFBw&ved=0CHEQ6AEwBw#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false
http://books.google.com.br/books?id=3x2FrBUo3asC&pg=PP4&dq=arte+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil&hl=pt-BR&sa=X&ei=OIZBT6WkMLOH0QGxkLTFBw&ved=0CHEQ6AEwBw#v=onepage&q=arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil&f=false


 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 141 - 

Educação, 1991. 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Ementa: Estudo da especificidade do ato pedagógico nas suas dimensões básicas 

do saber, do fazer, do ser e as implicações dessa especificidade na dimensão social 

e política, na Educação Especial e em particular do deficiente mental. Princípios e 

principais procedimentos da Análise Funcional do Comportamento Aplicado à 

Educação Especial. Aspectos conceituais, técnicos e éticos da Educação Especial. 

Bibliografia Básica 

BUENO, J. G. S. Educação especial Brasileira. São Paulo: Educa, 2004. 

MOSQUEIRA, J. J. M.; STOBAUS, C. D. Educação Especial: em direção a 

educação inclusiva. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

PADILHA, A. M. L. Práticas Pedagógicas na Educação Especial. São Paulo: 

Autores associados, 2001. 

Bibliografia Complementar 

BIANCHETTI, l. FREIRE, I. M. Um olhar sobre a diferença. 2º ed. Campinas: 

Papirus, 2000. 

GARDNER, H. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artmed, 

2000. 

GLAT, R. Questões Atuais em educação especial. São Paulo: 7 Letras, 2004. 

LEVITT, S. Habilidades Básicas. Campinas: Papirus, 2000. 

RIBEIRO, M. L. S., BAUMEL, R. C. R. C. Educação Especial: do querer ao fazer. 

São Paulo: Avercamp, 2003. 

CLAUS, D. S. Educação especial: em direção á educação inclusiva. Porto Alegre: 

Ediprucis, 2004. 

 

OPTATIVA II 

Ementa: Depende da disciplina optativa escolhida. Ver relação das ementas das 

optativas a frente. 

Bibliografia Básica: 

Depende da disciplina optativa escolhida. Ver relação das ementas das 

optativas a frente. 

Bibliografia Complementar: 

Depende da disciplina optativa escolhida. Ver relação das ementas das 
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optativas a frente. 

  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DE 

JOVENS E ADULTOS 

Ementa: Análise da problemática histórica, social e ideológica do analfabetismo 

jovem e adulto no Brasil e das práticas alfabetizadoras de jovens e adultos em 

contextos escolares e não escolares. Estudo das contribuições específicas de Paulo 

Freire, Álvaro Vieira Pinto, Antonio Vinal Frago e Emília Ferreiro. Da alfabetização de 

jovens e adultos trabalhadores à construção da cidadania como elemento da 

emancipação. 

Bibliografia Básica 

LEAL, T. F.; ALBUQUERQUE, E. B. C. de. Desafios da Educação de Jovens e 

Adultos. São Paulo: Autêntica, 2005. 

PICONEZ, S. C. B. Educação Escolar de Jovens e Adultos. São Paulo: Papirus, 

2005. 

SOARES, L. et al. Diálogos na Educação de Jovens e Adultos. São Paulo: 

Autêntica, 2005. 

Bibliografia Complementar 

AFONSO, M. L. M et al. O processo grupal e a educação de jovens e adultos. 

Maringa: Psic, 2009.  

Acesso link. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

73722009000400011&lang=pt  

CASEIRO, V. M. R. Educação de jovens e adultos: pontos e contrapontos. Editora 

EDUSC, 2003. 

FERNANDES, F. Desafios às ciências sociais de língua portuguesa. São Paulo: 

Estud. AV,  1990.  

Acesso link. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v4n10/v4n10a10.pdf  

GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. Educação de jovens e adultos: teoria, prática e 

proposta. São Paulo: Cortez, 2001.  

OLIVEIRA, I. B. de; PAIVA J. Educação de Jovens e Adultos. São Paulo: Dp&A, 

2004. 

PEREIRA, M. L. A Construção do Letramento na Educação de Jovens e 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722009000400011&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722009000400011&lang=pt
http://www.scielo.br/pdf/ea/v4n10/v4n10a10.pdf
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Adultos.  São Paulo: Autêntica, 2004. 

SAVIANI, D. C.  Pedagogia: o espaço da educação na universidade. São Paulo: 

Caderno de pesquisa, 2007. 

Acesso link. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

15742007000100006&lang=pt  

 

8º TERMO 

 

OPTATIVA III 

Ementa: Depende da disciplina optativa escolhida. Ver relação das ementas das 

optativas a frente. 

Bibliografia Básica: 

Depende da disciplina optativa escolhida. Ver relação das ementas das 

optativas a frente. 

Bibliografia Complementar: 

Depende da disciplina optativa escolhida. Ver relação das ementas das 

optativas a frente. 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

Ementa: Utilização instrumental da Língua Brasileira de sinais (LIBRAS). Aspectos 

lingüísticos da Língua Brasileira de Sinais - fonologia, morfologia e sintaxe. Uso da 

língua em contextos reais de comunicação. 

Bibliografia Básica: 

FELIPE, T. LIBRAS em contexto: curso básico (livro do professor). 

MEC/SEESP/FNDE. Vol. I e II. 

FENEIS. LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais. Belo Horizonte: FENEIS, 2005. 

QUADROS, R. M. de. Educação de surdo: aquisição da linguagem. Porto Alegre: 

Ed. Artes Médicas, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, R. E. A nova LDB e a educação especial. Rio de Janeiro: WVA, 

2007. 

COPOVILLA. F. C. Enciclopédia da língua de sinais brasileira. São Paulo: Edusp, 

2005.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742007000100006&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742007000100006&lang=pt
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Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libr

as&hl=pt-

BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=l

ibras&f=false 

COPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, V. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe 

de Língua de Sinais Brasileira. Vol. I e II. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 2010. 

FELIPE, T. LIBRAS em contexto: curso básico (Livro do estudante). 

MEC/SEESP/FNDE. Vol. I e II. 

Libras - Dicionário da Língua Brasileira de Sinais.  

Acesso Link. 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

GLAT. R. Uma professora muito especial. Rio de Janeiro: 7letras, 2007.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%

A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-

bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3

%A3o%20especial&f=false 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ementa: Histórico e evolução dos conceitos. Objetivos, princípios e estratégias para 

a educação ambiental formal e não formal. Sustentabilidade. A abordagem sócio-

ambiental. Incorporação da dimensão ambiental nos currículos de ensino 

fundamental e médio. PCNs. Globalização, Meio ambiente e sustentabilidade. 

Considerações sobre legislação ambiental. Epistemologia Ambiental: 

Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. . Educação Ambiental. Meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos. Problemática ambiental e social. 

Bibliografia Básica 

ATETCHISON, D.  Educação Ecológica: idéias sobre consciência ambiental. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2000. 

MEDINA, N., SANTOS, E. C. Educação Ambiental. São Paulo: Vozes, 2000. 

http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libras&hl=pt-BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=libras&f=false
http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libras&hl=pt-BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=libras&f=false
http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libras&hl=pt-BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=libras&f=false
http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libras&hl=pt-BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=libras&f=false
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
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TRISTÃO, M. A educação ambiental na formação de professores: redes de 

saberes. São Paulo: Annablume, 2004. 

Bibliografia Complementar 

CASCINO. F. Educação ambiental. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2003. 

Acesso link.  

http://books.google.com.br/books?id=gYzoz9jJo8gC&printsec=frontcover&dq=educa

%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-

HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A

3o%20ambiental&f=false 

DEMÉTRIO, D. A ANGOTTI, A. P. Metodologia do Ensino de Ciência. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

GUIMARÃES. M. Caminhos da Educação Ambiental. Campinas: Papirus, 2006. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=Oc88qzmn5ewC&printsec=frontcover&dq=educ

a%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-

HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFoQ6AEwAw#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A

3o%20ambiental&f=false 

LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES P. P.; CASTRO, R. S. Sociedade e meio 

ambiente: a educação ambiental em debate. São Paulo: Cortez, 2002. 

PEDRINI, A. G. de (org.). Educação Ambiental: reflexões e práticas 

contemporâneas. São Paulo: Vozes, 2008. 

SEGURA, B. S. D. Educação Ambiental na escola pública. São Paulo: 

Annablume: FAPESP, 2001 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=NZmTcg-

aXK0C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-

BR&sa=X&ei=zguPT63-

HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A

3o%20ambiental&f=false 

VALLA, V. V.; VASCONCELOS, E. M. Saúde e Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 

2000. 

TRISTÃO. M. A educação ambiental na formação de professores, São Paulo: 

Annablume, 2004. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=gYzoz9jJo8gC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=gYzoz9jJo8gC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=gYzoz9jJo8gC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=gYzoz9jJo8gC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CEkQ6AEwAA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Oc88qzmn5ewC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFoQ6AEwAw#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Oc88qzmn5ewC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFoQ6AEwAw#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Oc88qzmn5ewC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFoQ6AEwAw#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=Oc88qzmn5ewC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFoQ6AEwAw#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=NZmTcg-aXK0C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=NZmTcg-aXK0C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=NZmTcg-aXK0C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=NZmTcg-aXK0C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=NZmTcg-aXK0C&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CFUQ6AEwAg#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
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http://books.google.com.br/books?id=4wOR7H5KgekC&printsec=frontcover&dq=edu

ca%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-

HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CF8Q6AEwBA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A

3o%20ambiental&f=false  

  

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

Ementa: Construção do Projeto Pedagógico. Missão. Objetivos. Dimensão. Análise 

dos fundamentos da organização do trabalho pedagógico na Educação básica em 

seus diferentes níveis e modalidades de ensino. Elaboração e Organização do 

Projeto Pedagógico. 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, A. C. Projetos pedagógicos: práticas interdisciplinares. São Paulo: 

Avercamp, 2005. 

VEIGA, I. P. A. Projeto político pedagógico da escola. Campinas: Papirus, 2002. 

ZEN, M. I H. D. Projetos pedagógicos: cenas de sala de aula. Mediação editora, 

2001. 

Bibliografia Complementar: 

ACKER, M. T. V. Van . A reflexão e a prática docente: considerações a partir de 

uma pesquisa-ação. São Paulo:  Catálogo USP, 2010. 

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-09102008-143551/pt-br.php 

LÜCK, H. Ação integrada: administração, supervisão e orientação educacional. 

Petrópolis: Vozes, 1991. 

MOREIRA, A. F. B. Currículos e programas no Brasil. Campinas: Papirus, 2005. 

PLACCO, V. M. N. Coordenador pedagógico e o cotidiano da escola. Editora 

Loyola, 2003. 

VASCONCELLOS, C. dos S. Planejamento. Plano de ensino. Aprendizagem e 

Projeto Educativo. São Paulo: Libertad, 2005. 

 

PROJETO DE GRADUAÇÃO  II 

Ementa: Conclusão do TCC conforme as normas previstas no regulamento. 

Apresentação do TCC. 

Bibliografia Básica: 

FAZENDA, I. C. A. Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 

http://books.google.com.br/books?id=4wOR7H5KgekC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CF8Q6AEwBA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=4wOR7H5KgekC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CF8Q6AEwBA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=4wOR7H5KgekC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CF8Q6AEwBA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://books.google.com.br/books?id=4wOR7H5KgekC&printsec=frontcover&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+ambiental&hl=pt-BR&sa=X&ei=zguPT63-HYqJ0QGF_KXMDw&ved=0CF8Q6AEwBA#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20ambiental&f=false
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=97A20595C5B9&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Acker,%20Maria%20Teresa%20Vianna%20Van
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-09102008-143551/pt-br.php
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2000. 

GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006. 

GRESSLER, L A. Pesquisa educacional: importância, modelos, validades, 

variáveis e hipóteses. São Paulo: Loyola, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

FAZENDA, I. C. A. Novos enfoques da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 

2000. 

FREITAS, M. C. de. História, antropologia e a pesquisa educacional. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2005. 

VIEIRA, S. L.; MATOS, K. S. L. de. Pesquisa educacional: o prazer de conhecer. 

São Paulo: Editora Demócrito Rocha, 2002. 

Bibliografia Básica: 

DEMO, P. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2011.  

GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. 55º ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

KAHLMEYER-MERTENS et al. Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e 

método. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=O-

kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-

BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=

metodologia%20da%20pesquisa&f=false 

REA, L. M.; PARKER, R. A. Metodologia: do planejamento a execução. São Paulo: 

Pioneira, 2000.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=met

odologia+da+pesquisa&hl=pt-

BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q

=metodologia%20da%20pesquisa&f=false 

SANTOS, V. dos; CANDELORO, R. J. Trabalhos acadêmicos: uma orientação para 

a pesquisa e norma técnica. Porto Alegre: AGE, 2006.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+

http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
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da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-

mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=

false 

 

TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

Ementa: Tecnologia educacional: trajetória histórica, contribuições e desafios atuais. 

Tecnologia educacional e prática pedagógica. Meios tecnológicos de comunicação e 

educação. Temas atuais. 

Bibliografia Básica: 

BARATO, J. N. Escritos sobre tecnologia educacional. São Paulo: SENAC, 2002. 

LITWIN, E. (Org.). Tecnologia educacional: política, histórias e propostas. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2007. 

PRETTO, N. Uma escola sem/com futuro: educação e multimídia. Campinas: 

Papirus, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

ADACHI, T. Comitê gestor da internet no Brasil (CGI.br): uma evolução do 

sistema de informação nacional moldada socialmente. São Paulo: Catálogo USP, 

2011. 

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10102011-165732/pt-br.php  

ALENCAR, F. A. A pedagogia da migração do software proprietário para o livre: 

uma perspectiva freiriana. São Paulo;  FEUSP, 2007.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-08112007-150130/pt-br.php 

ALMEIDA, S. O. de. Os efeitos da participação em comunidades virtuais de 

marca no comportamento do consumidor: um estudo comparativo entre 

comunidades gerenciadas pelas organizações e pelos consumidores. São 

Paulo: Catálogo USP, 2009.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10092009-101222/pt-br.php 

KENT, P. Guia incrível da internet. São Paulo: Makron Books, 2005. 

LAMPERT, E. Experiências inovadoras e a tecnologia educacional. Porto Alegre: 

Sulina, 2000. 

MORAES, M. C. O paradigma educacional emergente. Campinas: Papirus, 2007. 

http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=87A29B08ADA8&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Adachi,%20Tomi
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10102011-165732/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-08112007-150130/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=57A5BD5E1925&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Almeida,%20Stefânia%20Ordovás%20de
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-10092009-101222/pt-br.php
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SANCHO, J. M. (Org.). Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2008. 

RIBEIRO, A. E. Interações virtuais. Perspectivas para o ensino de Língua 

Portuguesa a distância. São Paulo: Rev. bras. Linguist,  2008.  

Acesso link. 

http://www.scielo.br/pdf/rbla/v10n3/a15v10n3.pdf  

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Ementa: No desenvolvimento dessa disciplina o aluno vivenciará o dia-a-dia de uma 

instituição de educação infantil, por meio de atividades de observação em uma turma 

específica, de observação do funcionamento da instituição e de entrevistas com 

docentes. Todas essas ações serão realizadas em conjunto com estudos teóricos 

dirigidos à disciplina. 

Bibliografia Básica: 

Depende do Tema do Estágio, o aluno usará a bibliografia pertinente. 

Bibliografia Complementar: 

Depende do Tema do Estágio, o aluno usará a bibliografia pertinente. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Ementa: No desenvolvimento dessa disciplina o aluno conhecerá o dia-a-dia de uma 

instituição de ensino fundamental, por meio do acompanhamento do funcionamento 

da instituição e de observação de aulas em uma turma do 1º, 2º ou 3º anos. Além 

disso, o aluno desenvolverá o projeto de estágio, a docência nessa mesma turma e 

também o relatório de estágio. Todas essas ações serão realizadas em conjunto 

com estudos teóricos dirigidos à disciplina.  

Bibliografia Básica: 

Depende do Tema do Estágio, o aluno usará a bibliografia pertinente. 

Bibliografia Complementar: 

Depende do Tema do Estágio, o aluno usará a bibliografia pertinente. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

Ementa: Nesta disciplina o aluno elabora o projeto de estágio e assume a docência 

em uma turma na Educação Infantil. Desenvolve, ainda, o relatório de estágio na 

http://www.scielo.br/pdf/rbla/v10n3/a15v10n3.pdf
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Educação Infantil. Todas essas ações serão realizadas em conjunto com estudos 

teóricos dirigidos à disciplina. 

Bibliografia Básica: 

Depende do Tema do Estágio, o aluno usará a bibliografia pertinente. 

Bibliografia Complementar: 

Depende do Tema do Estágio, o aluno usará a bibliografia pertinente. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

Ementa: Nesta disciplina o aluno fará atividades de observação de aulas em turmas 

do 4º ou 5º anos do Ensino Fundamental. Deverá desenvolver o projeto de estágio e 

a docência nessa turma, além de elaborar o relatório de estágio e organizar a 

socialização do mesmo com os profissionais da escola. Todas essas ações serão 

realizadas em conjunto com estudos teóricos dirigidos à disciplina. 

Bibliografia Básica: 

Depende do Tema do Estágio, o aluno usará a bibliografia pertinente. 

Bibliografia Complementar: 

Depende do Tema do Estágio, o aluno usará a bibliografia pertinente. 

 

 

OPTATIVAS 

 

ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS 

Ementa: Tipos de Conflitos (Conflitos interindividuais, Conflitos intergrupais, 

Conflitos interdepartamentais; Conflitos interorganizacionais, Conflitos capital-

trabalho); Conflitos políticos e grupos de interesses; Técnicas de administração de 

conflitos; Negociação; Negociação entre organizações; Estratégias e objetivos; 

Sindicalismo e negociação; Negociação e Relações Econômicas; Negociação em 

Reuniões de Negócios; O Processo de Mediação. 

Bibliografia Básica: 

ANASTASI, Tom. Negociação personalizada: guia prático para acordos 

positivos e duradouros. São Paulo: IBRASA, 1996. (5 exemplares). 

LEWIS, Jordan. Alianças estratégicas: estruturando e administrando parcerias 

para o aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992  (5 exemplares). 
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WATSON, Lucinda. Trajetórias de grandes líderes: carreira e vida de pessoas 

que fizeram diferença. São Paulo: Negócio Editora, 2002  (5 exemplares). 

Bibliografia Complementar: 

PATRÃO, George V. da Costa. Liderança para a qualidade. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997. (2 exemplares) 

FREEMAN, Allyn. A liderança genial de Alfred P. Sloan: lições indispensávei 

sobre negócios, gestão e liderança para o gerente de hoje. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2009 (2 exemplares). 

GALLO, Carmine. Comunicação é tudo: os segredos dos maiores 

comunicadores de negócios do mundo. São Paulo: Editora Landscape, 2007.(2 

exemplares). 

Faculdades Bom Jesus. Gestão do capital humano: Curitiba : FAE Business 

School, 2002 (2 exemplares). 

BRAGA, Douglas. Conflitos, eficiência e democracia na gestão pública. 

Rio de Janeiro: Editora FIOCRUX, 1998.  

MANN, Rebecca. Comportamentos conflituosos: como lidar com 

“empregados-problema”. São Paulo: Nobel, 1995.  

MARTINELLI, Dante; ALMEIDA, Ana Paula. Negociação e soluções de 

conflitos: do impasse ao ganha- ganha através do melhor estilo. São Paulo: 

Atlas, 1998. 

MOORE, Christopher. O processo de mediação: estratégias para a 

resolução de conflitos. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

 

EMPREENDEDORISMO 

Ementa: Definição, características e contexto do empreendedorismo. Paradigmas 

da gestão empreendedora. A ativação empreendedora e o planejamento na geração 

de trabalho e renda. Trabalho formal e informal. Novos mercados e novos 

profissionais da área de negócios. Criatividade e sucesso em negócios. A superação 

dos obstáculos do dia-a-dia empresarial. O perfil e as estratégias do empreendedor. 

Estudo dos principais empreendedores e das ideias que revolucionaram o mercado.  

Bibliografia Básica: 

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Editores Associados, 

2005. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideia sem negócios. Rio 
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de Janeiro: Campus, 2007. 

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e 

princípios. São Paulo: Pioneira, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

AGUIAR, E. C. Contribuição ao estudo do fator risco no desempenho de 

organizações e cadeias de suprimentos. São Paulo: Catálogo USP, 2010.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-08102010-193730/pt-br.php 

AGUIRRE, J. R. B. Responsabilidade por informações, conselhos ou 

recomendações nas relações entre particulares. São Paulo:  Catálogo USP, 

2010. Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-02082011-115409/pt-br.php  

ALMEIDA, C. M. P. Rodrigues de. Modelos de gestão estratégica de cadeias de 

organizações: um estudo exploratório. São Paulo: Catálogo USP, 2006.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-15052007-235803/pt-br.php  

BENNIS, W. G. Os gênios da organização. As forças que impulsionam a 

criatividade. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

BERNHOEFT, R. Como tornar-se empreendedor. São Paulo: Nobel, 2006. 

FERNANDES, M. G. F.  Simulação de estratégias de reposição de estoques em 

uma cadeia de suprimentos com dois estágios. São Paulo: Catálogo USP, 2008.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-31032008-175900/pt-br.php 

PREDEBON, J. Criatividade hoje: como se pratica, aprende e ensina. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

 

GESTÃO DE PROJETOS 

Ementa: Teoria de Gerência de Projetos. Prazos e tipos de projetos. Projetos para 

Micro, Pequenas, Médias Empresas e Multinacionais/Transnacionais. Utilização de 

uma ferramenta informacional para apoio ao desenvolvimento de projetos. 

(OpenProject e Project Planner). Certificações em gestão de projetos. 

Bibliografia Básica:  

FRIZANCO, Orlando. Gerência de projetos de sistemas informatizados: um 

enfoque prático. 20 ed.. Curitiba: Editora Edição do Autor, 2004 (6 exemplares). 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=B7A5BCFA98AB&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Aguiar,%20Edson%20Cezar
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-08102010-193730/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=77A14CAF5227&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Aguirre,%20João%20Ricardo%20Brandão
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-02082011-115409/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=A7A2ADB9E4AA&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Almeida,%20Celio%20Mauro%20Placer%20Rodrigues%20de
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-15052007-235803/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=F7A1DBC3523F&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Fernandes,%20Milton%20Guilherme%20Forestieri
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-31032008-175900/pt-br.php
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PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 

2008  (5 exemplares) 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba IBPEX, 2007. (5 exemplares) 

Bibliografia Complementar:  

PAIXÃO, Márcia Valéria. Desenvolvendo novos produtos e serviços. Curitiba: 

IBEPEX, 2007. (5 exemplares) 

MONTELLA, Maura. Economia, administração contemporânea e engenharia da 

produção: um estudo de firma. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. (5 exemplares) 

HABERKORN, Ernesto. Gestão empresarial com ERP: 4. ed ; v. 1. São Paulo : 

Projeto TOTVS dá educação, 2008 (1 exemplar) 

FREZATTI, Fábio. Gestão da viabilidade econômico-financeira dos projetos 

de investimento: São Paulo: Atlas, 2008  (1 exemplar) 

 

HIGIENE E SAÚDE 

Ementa: Refletir a relação saúde e educação. Debater as ações educativas na 

promoção da higiene e saúde nas unidades escolares e na comunidade. Conhecer 

os recursos presentes na sociedade para a promoção da saúde da criança e do 

adolescente. Refletir sobre as situações de risco à saúde das crianças. 

Bibliografia Básica: 

AUGUSTI, J. Manual do agente de saúde. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 

FIOCRUZ. Fundação Oswaldo Cruz. Doenças endêmicas: abordagens sociais, 

culturais e comportamentais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. 

FIOCRUZ. Fundação Oswaldo Cruz. Manual de saúde para creches. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 2001. 

CARVALHO, P. S. Bem-Vindo ao Mundo. Rio de Janeiro: Instituto Avisa La, 2006. 

Acesso link. 

 http://books.google.com.br/books?id=r9JSgYIHF-

gC&pg=PA58&dq=higiene+e+saude&hl=pt-

BR&sa=X&ei=ABePT5byFIPEgAeE4JGlDg&ved=0CEAQ6AEwAA#v=onepage&q=hi

giene%20e%20saude&f=false 

http://books.google.com.br/books?id=r9JSgYIHF-gC&pg=PA58&dq=higiene+e+saude&hl=pt-BR&sa=X&ei=ABePT5byFIPEgAeE4JGlDg&ved=0CEAQ6AEwAA#v=onepage&q=higiene%20e%20saude&f=false
http://books.google.com.br/books?id=r9JSgYIHF-gC&pg=PA58&dq=higiene+e+saude&hl=pt-BR&sa=X&ei=ABePT5byFIPEgAeE4JGlDg&ved=0CEAQ6AEwAA#v=onepage&q=higiene%20e%20saude&f=false
http://books.google.com.br/books?id=r9JSgYIHF-gC&pg=PA58&dq=higiene+e+saude&hl=pt-BR&sa=X&ei=ABePT5byFIPEgAeE4JGlDg&ved=0CEAQ6AEwAA#v=onepage&q=higiene%20e%20saude&f=false
http://books.google.com.br/books?id=r9JSgYIHF-gC&pg=PA58&dq=higiene+e+saude&hl=pt-BR&sa=X&ei=ABePT5byFIPEgAeE4JGlDg&ved=0CEAQ6AEwAA#v=onepage&q=higiene%20e%20saude&f=false
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PENTEADO, H. D. Meio ambiente e formação de professores. Coleção: questões 

de nossa época. São Paulo: Cortez, 2004. 

SAÚDE, VIDA E ALEGRIA. Manual para a educação. Porto Alegre: Artes médicas, 

2000. 

VIGARELLO, G. O limpo e o sujo: uma história da higiene corporal. São Paulo: 

Martins Fontes, 1996. 

 

INGLÊS INSTRUMENTAL 

Ementa: Aquisição das estruturas básicas da língua inglesa. Leitura de textos 

específicos. Desenvolvimento da expressão oral e escrita. Revisão e complemento 

do material linguístico. Expressão oral. Revisão de estruturas básicas e aquisição de 

estruturas linguísticas mais complexas. Desenvolvimento da fluência oral através da 

comunicação real e da prática no laboratório de línguas.  

Bibliografia Básica: 

ALEXANDRE, L. G. Gramática da língua inglesa. London: Longman, 1996. 

TORRES, N. Gramática prática da língua inglesa. São Paulo: Saraiva, 2001. 

DICIONÁRIO INGLÊS/PORTUGUÊS. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

LIMA, D. Gramática do uso da língua inglesa. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010. 

MURPHY, R. English grammar in use. São Paulo: Cambridge Elt, 2004. 

REMACHA, S. E. Infotechenglish for computer users. Student Books, 1999. 

SWEERNEY, S.; BRIEGER, N. The language of business english: gramman & 

functions. Bristol: BCP Paulton Books, 1994. 

TORRES, N. Gramática prática da língua inglesa. São Paulo: Saraiva, 2007.  

TORRES, N.  Dicionário Oxford escolar para estudantes brasileiros de inglês. 

Oxford University Press, 2009. 

 

INTRODUÇÃO AO MARKETING 

Ementa: Conceituação e importância da Administração de Marketing e 

Mercadológica e, o papel do administrador de marketing para uma melhor atuação 

em diversas organizações, num ambiente e mercado em constante mutação. Ciclo 

de vida do produto. Definição de mercado e demanda de consumo. Definição de 

consumo e consumidor. Definição de marca e embalagem. Definição de propaganda 

e publicidade. Planejamento de mídia. 
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Bibliografia Básica: 

LEWIS, Jordan D. Alianças estratégicas: estruturando a administrando 

parcerias para o aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992. 359 p. 

(Biblioteca Pioneira de administração e negócios). (5 exemplares) 

ROCHA, Jorge Vieira da. Fundamentos de marketing. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 

2005. 71 p. (Coleção resumindo). (5 exemplares). 

SCOTT-JOB, Derrich. Marketing pessoal. São Paulo: Best-Seller: Círculo do Livro, 

1994. 177 p. (5 exemplares) 

Bibliografia Complementar: 

CRONIN, Mary J. Doing business on the Internet: how the electronic highway is 

transforming American companies. New York.: VNR, 1993. 308 p. (1 exemplar). 

KARSAKLIAN, Eliane. Cybermarketing. São Paulo: Atlas, 2001. 155 p. (1 

exemplar). 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação 

e controle.  5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 725 p. (2 exemplares). 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 7. ed. São Paulo: 

JC, 1999. 527 p. (2 exemplares). 

PIPKIN, Alex. Marketing internacional: uma abordagem estratégica. São Paulo: 

Aduaneiras, 2005. 160 p. (5 exemplares). 

STERNE, Jim. World Wide Web marketing: integrating the Internet into your 

marketing strategy. E.U.A: Wiley, 1996. 331 p. (1 exemplar). 

ALVES, F. H. D. Comunicação do posicionamento de marketing das 

instituições de ensino superior. São Paulo: Catálogo USP, 2009. 

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-05022010-114700/pt-br.php  

CANTAGALLO, M. V. Marketing: em busca do óbvio. Curitiba: Rev. adm. 

Contemp, 2012. 

Acesso link. 

http://www.scielo.br/pdf/rac/v16n1/a12v16n1.pdf  

GADE, C. Psicologia do consumidor e da propaganda. São Paulo: E.P.U., 2008. 

FIORE, F. E-marketing estratégico: como e por que impulsionar as vendas. São 

Paulo: Makron, 2010. 

MARCHETTI, R. Z. Gestão de Marketing. São Paulo: RAE eléctron, 2003.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=D7A16BEF789D&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Alves,%20Flávia%20Helena%20Dante
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-05022010-114700/pt-br.php
http://www.scielo.br/pdf/rac/v16n1/a12v16n1.pdf
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http://www.scielo.br/pdf/raeel/v2n2/v2n2a13.pdf 

 

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO 

Ementa: Tipos de Conflitos (Conflitos interindividuais, Conflitos intergrupais, 

Conflitos interdepartamentais; Conflitos interorganizacionais, Conflitos capital-

trabalho); Conflitos políticos e grupos de interesses; Técnicas de administração de 

conflitos; Negociação; Negociação entre organizações; Estratégias e objetivos; 

Sindicalismo e negociação; Negociação e Relações Econômicas; Negociação em 

Reuniões de Negócios; O Processo de Mediação. 

Bibliografia Básica: 

ANASTASI, Tom. Negociação personalizada: guia prático para acordos 

positivos e duradouros. São Paulo: IBRASA, 1996. (5 exemplares). 

LEWIS, Jordan. Alianças estratégicas: estruturando e administrando parcerias 

para o aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992  (5 exemplares). 

WATSON, Lucinda. Trajetórias de grandes líderes: carreira e vida de pessoas 

que fizeram diferença. São Paulo: Negócio Editora, 2002  (5 exemplares). 

Bibliografia Complementar: 

PATRÃO, George V. da Costa. Liderança para a qualidade. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997. (2 exemplares) 

FREEMAN, Allyn. A liderança genial de Alfred P. Sloan: lições indispensávei 

sobre negócios, gestão e liderança para o gerente de hoje. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2009 (2 exemplares). 

GALLO, Carmine. Comunicação é tudo: os segredos dos maiores 

comunicadores de negócios do mundo. São Paulo: Editora Landscape, 2007.(2 

exemplares). 

Faculdades Bom Jesus. Gestão do capital humano: Curitiba : FAE Business 

School, 2002 (2 exemplares). 

BRAGA, Douglas. Conflitos, eficiência e democracia na gestão pública. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUX, 1998.  

MANN, Rebecca. Comportamentos conflituosos: como lidar com “empregados-

problema”. São Paulo: Nobel, 1995.  

MARTINELLI, Dante; ALMEIDA, Ana Paula. Negociação e soluções de conflitos: 

do impasse ao ganha- ganha através do melhor estilo. São Paulo: Atlas, 1998. 

http://www.scielo.br/pdf/raeel/v2n2/v2n2a13.pdf
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desta prática com as necessidades concretas da população em suas condições de 
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como princípio educativo no desenvolvimento das competências e habilidades. 

Bibliografia Básica: 

ALVES, E. (Org.). Modernização Produtiva e Relações de Trabalho. Perspectivas 

de Políticas Públicas. Petrópolis: Editora Vozes, 2007. 

BRUNO, L. (Org.). Educação e Trabalho no capitalismo contemporâneo. São 

Paulo, Editora Atlas, 2006. 

SANTOS, B. de S. (Org). Produzir para viver: os caminhos da produção não 

capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

ABRAMO, L. W. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de 

trabalho secundária?  São Paulo: Catálogo USP, 2007.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-23102007-141151/pt-br.php  

ACKER, M. T. V. Van . A reflexão e a prática docente: considerações a partir de 

uma pesquisa-ação. São Paulo:  Catálogo USP, 2010. 

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-09102008-143551/pt-br.php 

ALLAN, L. M. V. Formação continuada de professores em programa de 

informática educativa: o diálogo possível revelado na pós-formação. São Paulo: 

Catálogo USP, 2011. 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=D7A1C13FB19D&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Abramo,%20Lais%20Wendel
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-23102007-141151/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=97A20595C5B9&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Acker,%20Maria%20Teresa%20Vianna%20Van
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-09102008-143551/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=07A3B29C35C0&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Allan,%20Luciana%20Maria%20Vaz


 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 158 - 

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10082011-141056/pt-br.php     

BANKS, L. L. Piaget: 100 anos. Rio de Janeiro: Educ. Soc,  1998.  

Acesso link. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-                         

73301998000200011&lng=pt&nrm=iso 

CAMARGO, J. (Org). Flexibilidade do mercado de trabalho no Brasil. Rio de 

Janeiro, FGV, 2006. 

CAMPOS, A. et al. Atlas da exclusão no mundo. São Paulo: Cortez, 2004.  

HENRIQUES, R. Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000. 

OLIVEIRA, M. A. de (Org.). Reforma do Estado e políticas de emprego no Brasil. 

Campinas: UNICAMP, 2008. 

POCHMANN, M. Desenvolvimento, trabalho e solidariedade. São Paulo: Cortez, 

2003. 

VANNUCHI, P.; NOVAES, R. (Org.). Juventude e sociedade. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 2004. 

 

TRABALHO E EDUCAÇÃO  

Ementa: Conceituações de Trabalho e Educação e suas relações num (re)significar 

seus contextos na sociedade. As mudanças ocorridas na trajetória do trabalho, 

destacando a Revolução Industrial e suas implicações nos contextos sócio-

econômico-político e educacional. Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, Teoria do 

Capital Humano: a ideologia de falsear a realidade organizando consciências 

alienadas. A organização do trabalho na prática dos profissionais, como processo de 

libertação/alienação. Trabalhadores e escola: uma relação a construir. Relações 

desta prática com as necessidades concretas da população em suas condições de 

vida e trabalho: crise do trabalho, relações sociais e currículo. As mudanças 

tecnológicas e a qualificação para o trabalho. Revendo a necessidade do trabalho 

como princípio educativo no desenvolvimento das competências e habilidades. 

Bibliografia Básica: 

ALVES, E. (Org.). Modernização Produtiva e Relações de Trabalho. Perspectivas 

de Políticas Públicas. Petrópolis: Editora Vozes, 2007. 

BRUNO, L. (Org.). Educação e Trabalho no capitalismo contemporâneo. São 

Paulo, Editora Atlas, 2006. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10082011-141056/pt-br.php
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2073301998000200011&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2073301998000200011&lng=pt&nrm=iso


 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 159 - 

SANTOS, B. de S. (Org). Produzir para viver: os caminhos da produção não 

capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

ABRAMO, L. W. A inserção da mulher no mercado de trabalho: uma força de 

trabalho secundária?  São Paulo: Catálogo USP, 2007.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8132/tde-23102007-141151/pt-br.php  

ACKER, M. T. V. Van . A reflexão e a prática docente: considerações a partir de 

uma pesquisa-ação. São Paulo:  Catálogo USP, 2010. 

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-09102008-143551/pt-br.php 

ALLAN, L. M. V. Formação continuada de professores em programa de 

informática educativa: o diálogo possível revelado na pós-formação. São Paulo: 

Catálogo USP, 2011. 

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-10082011-141056/pt-br.php     

BANKS, L. L. Piaget: 100 anos. Rio de Janeiro: Educ. Soc,  1998.  

Acesso link. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-                         

73301998000200011&lng=pt&nrm=iso 

CAMARGO, J. (Org). Flexibilidade do mercado de trabalho no Brasil. Rio de 

Janeiro, FGV, 2006. 

CAMPOS, A. et al. Atlas da exclusão no mundo. São Paulo: Cortez, 2004.  

HENRIQUES, R. Desigualdade e pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2000. 

OLIVEIRA, M. A. de (Org.). Reforma do Estado e políticas de emprego no Brasil. 

Campinas: UNICAMP, 2008. 

POCHMANN, M. Desenvolvimento, trabalho e solidariedade. São Paulo: Cortez, 

2003. 

VANNUCHI, P.; NOVAES, R. (Org.). Juventude e sociedade. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 2004. 

 

4.19 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Entre os princípios pedagógicos que estruturam as áreas de conhecimento 
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destaca-se como eixo articulador, a interdisciplinaridade. Para observância da 

interdisciplinaridade é preciso entender que as disciplinas resultam de recortes e 

seleções, historicamente constituídos. 

A forma de inserção e abordagem das disciplinas num currículo escolar é em si 

mesma indicadora de uma opção pedagógica de propiciar ao aluno a construção de 

um conhecimento fragmentário ou orgânico e significativo, quanto à compreensão 

dos fenômenos naturais, sociais e culturais. 

É importante deixar claro que a prática docente, ao adotar a 

interdisciplinaridade como metodologia no desenvolvimento do currículo escolar, não 

significa o abandono das disciplinas nem supõe para o professor uma “pluri-

especialização” bem difícil de imaginar, com o risco do sincretismo e da 

superficialidade. Para maior consciência da realidade, para que os fenômenos 

complexos sejam observados, vistos, entendidos e descritos torna-se cada vez mais 

importante a confrontação de olhares plurais na observação da situação de 

aprendizagem. Daí a necessidade de um trabalho de equipe realmente 

pluridisciplinar e que impossibilite a fragmentação do conhecimento. O projeto 

pedagógico em seus conteúdos programáticos busca a interdisciplinaridade e a 

instituição coloca a disposição dos professores e coordenadores o coordenador 

pedagógico, que possui como objetivo principal o eixo articulador do curso e suas 

nuances. 

 

4.20 HORA-AULA (ASPECTO LEGAL) 

 

A Resolução do CNE/CES Nº 3, DE 2 de julho de 2007, dispõe sobre 

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e estabelece:  

 

[…] 
Art. 1º A hora-aula decorre de necessidades de organização acadêmica das 

Instituições de Educação Superior. 
 
§ 1º    Além do que determina o caput, a hora-aula está referênciada às 

questões de natureza trabalhista. 
 
§ 2º     A definição quantitativa em minutos do que consiste a hora-aula 

é uma atribuição das Instituições de Educação Superior, desde 
que feita sem prejuízo ao cumprimento das respectivas cargas 
horárias totais dos cursos. 

 
Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo 

dos duzentos (200) dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a 
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definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho 
discente efetivo que compreenderá: 
I   –   preleções e aulas expositivas; 
II –  atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, 

atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos 
individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades 
no caso das licenciaturas. 

 
Art. 3º A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em 

horas (60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho 
discente efetivo. 

 
Art. 4º As Instituições de Educação Superior devem ajustar e efetivar os 

projetos pedagógicos de seus cursos aos efeitos do Parecer 
CNE/CES nº 261/2006 e desta Resolução, conjugado com os 
termos do Parecer CNE/CES nº 8/2007 e Resolução CNE/CES nº 
2/2007, até o encerramento do ciclo avaliativo do SINAES, nos 
termos da Portaria Normativa nº 1/2007. 

 
Art. 5º O atendimento do disposto nesta resolução referente às normas de 

hora-aula e às respectivas normas de carga horária mínima, aplica-
se a todas as modalidades de cursos – Bacharelados, Licenciaturas, 
Tecnologia e Sequenciais. 

 
Parágrafo único. Os cursos de graduação, bacharelados, cujas cargas 

horárias mínimas não estão fixadas no Parecer CNE/CES nº 8/2007 
e Resolução CNE/CES nº 2/2007, devem, da mesma forma, atender 
ao que dispõe o Parecer CNE/CES nº 261/2006 e esta Resolução. 

 
Art. 6º As disposições desta Resolução devem ser seguidas pelos órgãos 

do MEC nas suas funções de avaliação, verificação, regulação e 
supervisão, no que for pertinente à matéria desta Resolução. 

[…] (Resolução CNE/CES Nº 3, DE 2 de julho de 2007) 
 

 

4.20.1 Ação Institucional  

 

 Segundo LDB a no seu Art. 47 “ Na educação superior, o ano letivo regular, 

independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico 

efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

Considerando que a legislação estabelece um mínimo 200 dias letivos (100 por 

semestre) e a instituição estabelece hora-aula de 50 minutos  tem-se uma diferença 

de 1.000 minutos ou 20 hora-aula (50 minutos).  

 

TABELA 8 – COMPARATIVO – HORA-AULA. 

Letivos 

dias 

Hora-aula 

minutos 

Hora-aula 

Total 

Diferença 

minutos 

Hora-aula 

diferença 

100 60 6.000  

100 50 5.000 1000 20 

 



 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 162 - 

Para clarificar, em cada disciplina tem-se que aumentar 20% das aulas para 

cumprir a carga horária prevista para cada disciplina. 

 

TABELA 9 – CARGA HORÁRIA EFETIVA PARA DISCIPLINAS DE 40 E 80 HORAS-AULA. 

 Carga 

Horária 

Hora-aula 

minutos 

Hora-aula 

Total 

Diferença 

minutos 

Hora-aula Aulas 

semestral 

Disciplina 

A 

40 60     2.400  

40 50 2.000 400 8 48* 

Disciplina 

B 

80 60 4.800  

80 50 4.000 800 16 96* 

* Aulas efetivas e registradas no plano de aula e nos diários de classe de cada disciplina (com 20% 
de acréscimo nas aulas) 
 

Dessa forma, a carga horária mínima do curso é mensurada em horas (60 

minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo. Serão 4 aulas por 

período (dia) (matutino, vespertino ou noturno – conforme o curso) de segunda a 

sexta-feira, DEVENDO UTILIZAR OS SÁBADOS.  

Em conformidade com o regimento interno a instituição estabelece o horário 

das aulas distribuído da seguinte forma: 

Horário das aulas para os cursos de graduação da Instituição 

Horários das Aulas Matutino Vespertino* Noturno* 

1ª Aula 
Início 08h20min 14h00min 19h00min 

Término 09h10min 14h50min 19h50min 

2ª Aula 
Início 09h10min 14h50min 19h50min 

Término 10h00min 15h40min 20h40min 

Intervalo 
Início 10h00min 15h40min 20h40min 

Término 10h20min 16h00min 21h00min 

3ª Aula 
Início 10h20min 16h00min 21h00min 

Término 11h10min 16h50min 21h50min 

4ª Aula 
Início 11h10min 16h50min 21h50min 

Término 12h00min 17h40min 22h40min 

*Turno previsto para o curso. 
Quadro 20 - Horário das aulas dos cursos da Instituição. 

 

4.21 INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 

Informações acadêmicas em conformidade com Portaria Normativa N° 40 de 

12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada 
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em 29/12/2010. 

Após a autorização do curso, a instituição compromete-se a observar, no 

mínimo, o padrão de qualidade e as condições em que se deu a autorização, as 

quais serão verificadas por ocasião do reconhecimento e das renovações de 

reconhecimento. 
 

1. A instituição deverá afixar em local visível junto à Secretaria 
Acadêmica, as condições de oferta do curso, informando 
especificamente o seguinte: 
I - ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no 

Diário Oficial da União; 
II - dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em 

exercício; 
III - relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com 

a respectiva formação, titulação e regime de trabalho; 
IV- matriz curricular do curso; 
V - resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC, 

quando houver; 
VI - valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos 

alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos 
reajustes e todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional. 

 

2. A instituição manterá em página eletrônica própria (site 
institucional), e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou 
interessados, registro oficial devidamente atualizado das 
informações referidas no item 1, além dos seguintes elementos: 
I - projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua 

duração, requisitos e critérios de avaliação; 
II - conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o 

Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo 
junto ao MEC; 

III - descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, 
relacionada à área do curso, política de atualização e informatização, 
área física disponível e formas de acesso e utilização; 

IV - descrição da infra-estrutura física destinada ao curso, incluindo 
laboratórios, equipamentos instalados, infra-estrutura de informática e 
redes de informação. 

 

3. O edital de abertura do vestibular ou processo seletivo do curso, a 
ser publicado no mínimo 15 (quinze) dias antes da realização da 
seleção, deverá conter pelo menos as seguintes informações: 
I - denominação de cada curso abrangido pelo processo seletivo;  
II - ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no 

Diário Oficial da União, observado o regime da autonomia, quando for 
o caso; 

III - número de vagas autorizadas, por turno de funcionamento, de cada 
curso; 

IV - número de alunos por turma; 
V - local de funcionamento de cada curso; 
VI - normas de acesso; 
VII - prazo de validade do processo seletivo. 
 

4. A expedição do diploma e histórico escolar final considera-se 
incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não 
ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de 
apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento 
gráfico especiais, por opção do aluno. 

[…] (Extraído da Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela 
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Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 
29/12/2010). 

 
4.21 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA (RESOLUÇÃO CNE/CP N° 01 

DE 17 DE JUNHO DE 2004)  

 
 

A Lei 10639, o Parecer do CNE 03/2004 e a Resolução 01/2004 são 

instrumentos legais que orientam ampla e claramente as instituições educacionais 

quanto a suas atribuições. No entanto, considerando que sua adoção ainda não se 

universalizou nos sistemas de ensino, há o entendimento de que é necessário 

fortalecer e institucionalizar essas orientações. 

Nesse sentido a instituição elaborou um “Plano de Implementação da 

Educação das Relações Etnicorraciais e para o ensino de história e cultura 

Afro-brasileira e Africana”. Este documento foi construído em consonância com a 

Lei 10.639 e o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para educação das Relações Etnicorraciais e para o ensino de história e 

cultura Afro-brasileira e Africana que estabelece o ensino da História da África e da 

Cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino. 

Além disso, o conteúdo referente à Educação das Relações Etnicorraciais e 

para o ensino de história e cultura Afro-brasileira e Africana é abordado na disciplina 

de Sociologia Geral, conforme mostrado na ementa a seguir. 
 

 

SOCIOLOGIA GERAL 

Ementa: A sociologia no campo do conhecimento. Introdução à teoria sociológica. A sociedade 

capitalista e suas transformações. Estado e sociedade civil na sociedade contemporânea. Análise do 

processo histórico-social de constituição da realidade e compreensão das relações entre os agentes 

sociais que compõem a sociedade. Cultura das organizações. Ideologia. Aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira.  O estudo da história da África e 

dos africanos. A luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. A cultura negra e indígena 

brasileira. O negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

 

Figura 6 – Ementa de Sociologia Geral. 
 
 
 

4.22 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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A Educação Ambiental (E. A.) é um ramo da educação cujo objetivo é a 

disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar à sua preservação 

e utilização sustentável dos seus recursos.  É um processo permanente, no qual os 

indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 

conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam 

capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para os 

problemas ambientais, presentes e futuros, conforme a UNESCO. 

Não há dúvidas de que o ser humano vem sistematicamente, ao longo dos 

séculos, consumindo os recursos naturais do planeta sem se preocupar com as 

futuras gerações. Entretanto, nos últimos 50 anos, com a explosão demográfica que 

assolou o planeta, o consumo dos recursos naturais disponíveis na natureza vem 

crescendo de forma avassaladora e o seu impacto no meio ambiente, é cada vez 

mais evidente e contumaz. A dicotomia entre consumo e sustentabilidade é, sem 

dúvida, um dos principais desafios do século XXI. Trazer ao consumismo um nível 

de racionalidade que o torne sustentável e capaz de frear o seu déficit ecológico e 

que vem causando, sorrateiramente, a escassez dos recursos naturais, é sem 

dúvida, tarefa árdua imposta a cada operador de Educação Ambiental.   

 

4.22.1 Princípios da Educação Ambiental  

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

A instituição estabelece como princípios básicos da sua proposta de 

educação ambiental: 

I -     o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II -    a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, 

sob o enfoque da sustentabilidade; 

III -   o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da 
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inter, multi e transdisciplinaridade; 

IV -   a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V -    a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI -   a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII -  a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

 

4.22.2 Objetivos da educação ambiental 

 

São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I -   o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; 

II -    a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 

cidadania; 

V -  o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis 

micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 

ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade; 

VI -   o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

4.22.3 Ações previstas para implantação na IES da educação ambiental 
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As ações previstas pelas IES devem seguir os seguintes propósitos: 

a) A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal. 

b) A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

c) Os professores em atividade devem receber formação complementar em 

suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao 

cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

d) A integração da educação ambiental às disciplinas deve se realizar de 

modo transversal, contínuo e permanente. 

e) A adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores. 

 

Para garantir a completa integração da educação ambiental às disciplinas do 

curso de modo transversal, contínuo e permanente a instituição construiu sua 

“Política de Educação Ambiental”. 

Além das ações previstas pela IES na “Política de Educação Ambiental”, o 

conteúdo referente à Educação Ambiental é abordado na disciplina de mesmo 

nome, conforme mostrado na ementa a seguir. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ementa: Histórico e evolução dos conceitos. Objetivos, princípios e estratégias 

para a educação ambiental formal e não formal. Sustentabilidade. A abordagem 

sócio-ambiental. Incorporação da dimensão ambiental nos currículos de ensino 

fundamental e médio. PCNs. Globalização, Meio ambiente e sustentabilidade. 

Considerações sobre legislação ambiental. Epistemologia Ambiental: 

Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. Educação Ambiental. Meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos. Problemática ambiental e social. Projeto Integrador. 
 

Figura 7 – Ementa da Disciplina Educação Ambiental. 
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4.23 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

Na FATEC-PR, o Curso de Pedagogia recebe atenção especial na realização 

de atividades complementares. Embora a existência curricular destas atividades seja 

um saudável estímulo para que o aluno complemente sua formação profissional em 

outros locais, que não o espaço estritamente acadêmico, a FATEC-PR oferece 

oportunidades múltiplas para que o aluno integralize sua carga de atividades 

complementares na própria Faculdade, promovendo eventos, programas e projetos 

que estabelecem pontes entre Academia, Círculo Profissional e Comunidade, 

democratizando e enriquecendo de experiências a vida acadêmica do estudante.  

A compreensão de que as atividades complementares traçam um espaço 

conceitual bastante amplo, mas que está limitado pela sua qualidade e relevância 

para a formação profissional do aluno, permite ainda que a Coordenação de 

Atividades Complementares estabeleça regras e limites para seu aproveitamento, 

expressas em Regulamento específico.  

As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade.  

As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se 

confundam com estágio curricular supervisionado. 

As Atividades Complementares visam articular a relação teoria-prática e 

promover a interdisciplinaridade e a transversalidade. Para concretizar sua finalidade 

o Conselho de Administração Superior (CAS) regulamentou as Atividades 

Complementares, determinando formas de controle das atividades que deverão 

possuir como norte: monitoria, visitas monitoradas, iniciação científica, projetos e 

cursos de extensão, publicação de produção científica, participação em seminários, 

congressos, simpósios, entre outras atividades definidas no plano acadêmico do 

curso e de acordo com as Diretrizes Curriculares.  
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4.23.1 Regulamento das Atividades Complementares 

 

Na sequência está apresentado o Regulamento das Atividades 

Complementares. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO N° 017/2008 – CAS: REGULAMENTO DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DA FATEC-PR 

 

O Conselho de Administração Superior, órgão máximo, de natureza deliberativa, 

normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas pelo 

Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR estabelece 

as condições que regulam as atividades complementares na FATEC-PR. 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 1º São consideradas Atividades Complementares as experiências acadêmicas 

e/ou sociais, presenciais ou a distância, na forma individual ou coletiva, 

realizadas na FATEC-PR ou fora dela, mediante estudos e práticas que 

contribuam para a construção do perfil profissiográfico e de cidadania 

expresso nos Projetos Pedagógicos dos Cursos FATEC-PR, nas dimensões 

de ensino, pesquisa ou extensão, mesmo que o conteúdo não esteja  

previsto na proposta curricular. 

§ 1º O aluno está convocado a realizar Atividades Complementares, atividades estas 

que privilegiam a complementação da formação social e profissional às 

atividades acadêmicas e enriquecem seus conhecimentos acadêmicos e 

técnicos. 

§ 2º Ao aluno compete: 

1. informar-se sobre as atividades oferecidas dentro ou fora da FATEC-PR;  

2. inscrever-se nos programas e participar efetivamente dos mesmos;  

3. confirmar apontamento(s) em documentação própria que comprove a sua 

participação; 

4. apresentar aos respectivos professores, os relatórios ou outros 

documentos quaisquer que venham a ser requeridos quando da realização 

da atividade complementar;  



 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 170 - 

5. arquivar documentação comprobatória das Atividades Complementares e 

apresentá-las sempre que solicitado.  

§ 3º As atividades complementares FATEC-PR são de caráter extracurricular, ou 

seja, o cômputo das horas não interfere na carga horária total dos cursos. 

 

Art. 2º  As Atividades Complementares podem se configurar sob a forma de:  

Grupo I - Eventos didático-científicos: seminários, congressos, colóquios, simpósios, 

encontros, palestras, jornadas, semanas de estudo nos cursos, grupos de 

estudo,  conferências ou visitas técnicas; 

Grupo II - Produção acadêmica: projetos de pesquisa, publicações, 

apresentação de painéis e projetos de iniciação científica; 

Grupo III - Iniciação à docência, palestras, orientações e treinamentos: 

monitorias; 

Grupo IV - Atividades de extensão: cursos de extensão, projetos 

comunitários e atividades artístico-culturais; e 

Grupo V - Estágio extracurricular, dentro da área e do perfil  do curso, sem 

que se confunda com  Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Art. 3º Respeitadas as exigências do Projeto Pedagógico de cada curso, o aluno 

poderá completar sua proposta curricular através de Atividades 

Complementares, na forma prevista nesta Resolução. 

§ 1º As Atividades Complementares deverão ser realizadas durante o período em 

que o aluno estiver regularmente matriculado na FATEC-PR; 

§ 2º O aluno deverá, para fins de avaliação das Atividades Complementares, 

apresentar à Coordenação de Curso certificação original ou cópia 

autenticada do(s) evento(s) de que participou e entrar com requerimento no 

protocolo anexando a comprovação.  

 

Art. 4º Caberá aos Coordenadores de Curso, verificar e validar o aproveitamento das 

Atividades Complementares, estabelecendo critérios e instrumentos de 

avaliação, tendo como referência as modalidades de participação, carga 

horária e créditos previstos, conforme indicado nos Anexos deste 

regulamento ou utilizando o Sistema de Controle Acadêmico. 

§ Único. Para efeito de controle acadêmico, as Atividades Complementares deverão 
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ser totalizadas como disciplina que, cumpridas as normas, deverá ser 

encaminhada pela Coordenação à Direção Geral da FATEC-PR para 

consignação no Histórico Escolar.  

 

Art. 5º Ao Coordenador do Curso compete zelar pelo cumprimento das normas desta 

Resolução. 

 

Art. 6º O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.23.2 Mecanismos efetivos de acompanhamento e cumprimento das 

atividades  

 

O Curso de Pedagogia dispõe de coordenação para atividades 

complementares, que compreende seu planejamento, execução e 

acompanhamento, dispondo de estrutura administrativa própria. Os mecanismos de 

acompanhamento disponíveis são o regulamento específico, com previsão e 

equivalência em horas das atividades, a abertura de procedimentos administrativos 

para aproveitamento de atividades realizadas fora da IES, para integralização de 

carga-horária obrigatória em atividades complementares. Dispõe também de 

supervisão, por parte da coordenação de atividades complementares, da frequência 

e condições de participação nas atividades promovidas pela IES (relatórios), com 

determinação de carga-horária e sua comunicação oficial para o controle acadêmico.  

 

4.23.3 Oferta regular de atividades pela IES  

 

A carga horária das atividades complementares a ser integralizada no curso 

de Pedagogia é de 100 horas, correspondentes a 3,12% do currículo. É um 

componente curricular obrigatório e obedece ao Regulamento das Atividades 

Complementares da FATEC-PR. 

 

4.23.4 Incentivo à realização de atividades fora da IES 

 

O incentivo à realização de atividades fora da própria IES consiste 

basicamente de previsão específica em regulamento para aproveitamento integral ou 



 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 172 - 

parcial de carga horária pelo exercício de variadas modalidades de atividades, nos 

níveis de ensino, pesquisa e extensão. 

Além dessa diretriz fundamental, busca-se, ainda, informalmente ou mediante 

convênio, incentivar a realização de atividades fora da IES, seja mediante benefício 

financeiro para tanto, ou mesmo, reconhecendo e divulgando eventos, projetos e 

programas no espaço acadêmico. 

 

4.24 ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

A aprendizagem baseada na prática é priorizada no projeto de Pedagogia da 

FATEC-PR, reservando-se períodos para desenvolvimento dos estágios básicos e 

profissionalizantes supervisionados, distribuídos ao longo de semestres letivos. A 

inserção precoce dos estudantes na realidade é fator decisivo para que o olhar de 

cada estudante detenha-se no exame do contexto que o circunda.  

Assim, são apresentadas múltiplas oportunidades de interação na, com e para 

a comunidade, centrando a atenção de cada estudante para uma área de 

abrangência dos serviços ao longo dos anos de graduação, permitindo a criação de 

um vínculo que legitima a atuação do acadêmico em um local de referência.  

Na concepção do curso, a matriz curricular refere-se ao conjunto de 

disciplinas obrigatórias e optativas e o estágio a um conjunto de atividades 

supervisionadas, de cunho profissionalizante, que legalmente o aluno deve cumprir 

para completar seu currículo acadêmico.  

O estágio, como necessária qualificação para o discente, deve propiciar a 

complementação do ensino e da aprendizagem, a ser planejado, executado, 

acompanhado e avaliado em conformidade com o currículo, constituindo-se em 

instrumento de integração e de aperfeiçoamento humano e técnico-científico do 

aluno.  

 

4.24.1 Carga Horária de Estágio 

 

A carga horária do Estágio a ser integralizada no curso de Pedagogia é de 

300 horas, correspondentes a 9% do currículo. É um componente curricular 

obrigatório e obedece ao Regulamento de Estágio da FATEC-PR e as normas 

fixadas pelo Colegiado do Curso de Pedagogia, juntamente com o Conselho de 

Administração Superior (CAS). 
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 As atividades de estágio são obrigatórias e preponderantemente práticas e 

devem proporcionar ao aluno a participação em situações reais de vida e trabalho, 

nas profissões da área dos cursos que integram, além das práticas simuladas. 

 

4.24.2 Mecanismos efetivos de acompanhamento do Estágio Supervisionado 

 

Os Estágios são, necessariamente, supervisionados por professores do curso 

e técnicos das instituições conveniadas. O aluno do curso conta com o apoio do 

Núcleo de supervisão de Estágios, que tem por finalidade, orientá-lo em suas 

necessidades de estágios, bem como manter uma ligação entre aluno e a 

organização.  

Outra finalidade do setor do Núcleo de Supervisão de Estágios é a de 

fornecer informações e documentos necessários, tanto para as empresas e 

organizações como para os alunos, visando à celebração de estágios entre ambos.  

As atividades de estágio serão documentadas por meio de relatórios de 

atividades (parciais e finais) que identificarão a natureza e as características da 

unidade concedente de estágio, a estrutura organizacional, as rotinas de trabalho e, 

de maneira mais específica, as atividades desenvolvidas pelo estagiário.  

 

4.24.3 Relatórios de atividades 

 

Os relatórios de atividades, bem como a ficha de frequência serão 

apresentados ao professor orientador, obedecendo aos critérios, datas e 

metodologia de expressão escrita previamente estabelecidas para que seja 

desenvolvida a orientação e avaliação.  

Além da atuação do professor orientador, o aluno tem ainda o 

acompanhamento do supervisor de campo (profissional da área de abrangência do 

curso ou em áreas correlatas). 

 

4.24.4 Sistema de acompanhamento e avaliação de Estágio  

 

O acompanhamento do estágio em toda sua abrangência será realizado 

diretamente pelas seguintes instâncias: Supervisor Local, quando houver, e o 

professor-orientador de estágio por domínio de atuação. Em todo local de estágio 
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deverá existir o registro da frequência do estagiário, esta informação deverá também 

estar disponível para acompanhamento do professor-orientador de estágio. 

 

4.24.5 Sistema de Avaliação do Estágio  

 

A avaliação é feita pelo professor-orientador de estágio, pelo Coordenador 

Técnico e, no caso de estágio realizado em outra instituição além da Faculdade, a 

avaliação é feita em conjunto com o Supervisor Local.  

Os critérios de avaliação são: interesse, participação e desempenho do aluno 

no estágio, assiduidade e trocas de conhecimento na supervisão semanal, 

organização no preenchimento de prontuários e apresentação de relatórios.  

O estagiário será acompanhado permanentemente e avaliado formalmente ao 

final de cada bimestre do período. Durante a realização do estágio o aluno deverá 

organizar o Diário de Campo registrando todas as suas atividades, seu desempenho 

e dificuldades encontradas.  

O Diário de Campo é um instrumento de avaliação do estágio a ser 

apresentado formalmente, ao final de cada bimestre, aos avaliadores. Os 

professores-orientadores e Supervisor Local receberão do Coordenador de cada 

área de estágio o formulário para realização da avaliação do estagiário ao final de 

cada bimestre.  

O estagiário receberá o formulário para realizar a autoavaliação ao final dos 

bimestres do período acadêmico. A nota obtida pelo estagiário em cada bimestre 

corresponde à média obtida entre três instâncias, de acordo com critérios a serem 

estabelecidos.  

O estagiário que for afastado do local de estágio, por iniciativa da instituição e 

encaminhado à instituição formadora, estará automaticamente reprovado no período 

em curso, devendo cumprir novamente o estágio em outro semestre.  

 

4.24.6 Relatórios de Atividades de Estágio 

 

As atividades de estágio serão documentadas por meio de relatórios de 

atividades (parciais e finais) que identificarão a natureza e as características da 

unidade concedente de estágio, a estrutura organizacional, as rotinas de trabalho e 

de maneira mais específica as atividades desenvolvidas pelo estagiário.  
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Os relatórios de atividades, bem como a ficha de frequência serão 

apresentados ao professor orientador, obedecendo aos critérios, datas e 

metodologia de expressão escrita previamente estabelecidas para que seja 

desenvolvida a orientação e avaliação. Além da atuação do professor orientador, o 

aluno tem ainda o acompanhamento do supervisor de campo (profissional da área 

de abrangência do curso ou em áreas correlatas). 

 

4.24.7 Participação em atividades reais conveniadas  

 

O Estágio Supervisionado será formalizado a partir da realização de 

convênios, entre a unidade concedente de estágio e a Faculdade, observando os 

dispositivos legais que definem a prática de estágio. Para tanto, serão mantidos 

contatos com as organizações da região.  

O aluno, ao definir o campo de estágio, firmará um termo de compromisso 

com a unidade concedente que estipulará entre outros itens, prazos, carga horária, 

sistema de bolsas e atividades a serem desenvolvidas. O estágio é regido pelo 

regulamento próprio. 

 

4.25 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

A estrutura curricular ainda prevê a realização de um Trabalho de Conclusão 

de Curso que os estudantes do curso de Pedagogia realizarão sob orientação 

docente.  

Esta atividade abordará áreas de conhecimento, habilidades, atitudes e 

valores éticos, fundamentais ao exercício docente. O professor-orientador será o 

articulador desse mecanismo de aprendizagem, viabilizando o equilíbrio teórico-

prático, desvinculado da visão tecnicista, permitindo em sua elaboração a 

aprendizagem da arte de aprender.  

O Trabalho de Conclusão de Curso versará sobre conteúdos inerentes às 

atividades profissionais de forma integrada, favorecendo o domínio de 

conhecimentos essenciais ao exercício da profissão, bem como o desenvolvimento 

científico e a busca do avanço técnico associado ao bem-estar, à qualidade de vida 

e ao respeito aos direitos humanos, possibilitando ainda a consolidação de 

conhecimentos, permitindo a progressiva autonomia intelectual dos estudantes. A 
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carga horária das atividades de conclusão de curso a ser integralizada no curso de 

Pedagogia é de 36 + 72 (108 horas, correspondentes a 3,3% do currículo. É um 

componente curricular obrigatório e obedece ao Regulamento do Trabalho de 

Conclusão de Curso da FATEC-PR e as normas fixadas pelo Colegiado do Curso de 

Graduação em Pedagogia. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um processo pedagógico de 

elaboração acadêmica conforme o regulamento próprio. Ele aborda temáticas 

pertinentes a sua graduação com orientação de docente de ensino superior.  

O TCC visa o aprofundamento dos estudos acadêmicos, com estímulo à 

produção científica, para o aprimoramento das competências de análise, de redação 

e de crítica científica e de apresentação e divulgação de resultados de estudos 

superiores. Implica em elaboração textual, monográfica de ensaio ou artigo.  

Todo o processo contará com professor regente, responsável pelos TCC. O 

trabalho final será defendido, e deverá ser aprovado, perante banca composta por 

três professores universitários, em seminário de TCC. 

 

O Projeto de Graduação I, com 36 horas ocorrerá no sétimo semestre letivo 

do Curso de Pedagogia. O Projeto de Graduação II, com duração de 72 horas, 

ocorrerá no oitavo semestre letivo do referido curso. Estas duas discplinas compõe 

o TCC e dispõe de regulamentação específica, o Regulamento do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). A carga horária das atividades de conclusão de curso a 

ser integralizada no curso de Pedagogia é de 108 horas, ou seja, cerca de 3,3%  da 

carga horária total. 

 

O trabalho de conclusão de curso (TCC), previsto na estrutura curricular dos 

cursos da FATEC-PR, igualmente, constitui um meio profícuo para a iniciação 

científica, podendo ser apresentado na forma de monografia ou projeto. Em qualquer 

das hipóteses, há acompanhamento em termos de orientação e o trabalho é 

avaliado por três examinadores, sendo que um deles pode ser externo à instituição 

desde que tenha titulação e currículo compatíveis com a envergadura do trabalho. 

Em 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 projetos de alunos da FATEC-PR que 

estavam fazendo o TCC foram inscritos e apresentados no CONIC – Congresso 

Nacional de Iniciação Científica que se realiza, ano a ano, no estado de São Paulo. 

A Instituição subsidiou a inscrição e as passagens e também as diárias dos 
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professores orientadores que participaram do congresso.  

O TCC, qualquer que seja sua natureza, tem mecanismos efetivos de 

acompanhamento e de cumprimento, havendo um bom número de professores-

orientadores disponibilizados para esse fim (numa média de três trabalhos por 

orientador) e que normalmente mantêm reunião semanal com os orientandos, 

prestando contas do andamento dos trabalhos à coordenação do curso. 

A Instituição deve propiciar todas as condições necessárias ao bom 

desenvolvimento dos TCC, devido à relevância que estes assumem na tarefa de 

despertar e aguçar o espírito pesquisador dos alunos e intensificar as relações entre 

teoria e prática e entre a Instituição e a comunidade. O TCC é objeto de regulamento 

próprio, atendendo à concepção curricular do projeto pedagógico do respectivo 

curso e aos pressupostos a seguir colocados. Atividade curricular de caráter 

obrigatório para a conclusão do Curso, o TCC é desenvolvido com a finalidade de 

introduzir os alunos nos meandros da pesquisa científica. 

Os objetivos do TCC são tanto formativos como avaliativos, uma vez que, por 

um lado, possibilita ao aluno enriquecer e consolidar seus conhecimentos e, por 

outro lado, permite ao discente demonstrar habilidades e competências adquiridas 

no Curso, fornecendo valiosos indicadores para avaliação, principalmente no seu 

preparo para o desempenho profissional. 

O trabalho terá a orientação de um docente do Curso, que, uma vez assumida 

a responsabilidade, deverá acompanhar e avaliar todas as etapas do processo, 

desde a elaboração do anteprojeto até a avaliação final. O aluno poderá contar com 

co-orientador, não necessariamente um docente do Curso. 

A avaliação do TCC é processual, culminando na apresentação final por meio 

de defesa oral pública perante banca examinadora composta pelo orientador do 

aluno e mais dois professores. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº 001/2012 – CAS : REGULAMENTO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DA FATEC-PR 

 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 

disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-

PR,  CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer sistemática para o 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NA FATEC-PR, estabelece: 

 

CAPÍTULO I 

 

DA OBRIGATORIEDADE DO T.C.C. 

 

Art. 1º -  O presente regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento da 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C., a qual é parte 

integrante da grade curricular dos cursos da FATEC-PR, com carga 

horária definida em cada curso, a ser desenvolvida dentro do período de 

integralização curricular de cada curso. 

 

CAPÍTULO II 

DAS CARACTERÍSTICAS DO T.C.C. 

 

Art. 2º  -  O Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. é uma exigência curricular na 

formação acadêmica e profissional dos cursos superiores e consiste no 

desenvolvimento de trabalho escrito e oral sobre temas pertinentes ao 

respectivo curso (monografia), relacionados aos conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos pelo acadêmico. 

 

§ 1º  -  O trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. caracteriza-se por ser um 

exercício de reflexão, onde se garanta uma produção investigativa, 

seguindo as normas científicas. 

 

§ 2º  -   São também considerados Trabalhos de Conclusão de Curso - T.C.C.: 

Projetos de Implantação, Pesquisas Operacionais, Análise de 

Experiências Inovadoras, desde que aprovados pelo Professor da 

Disciplina e pelos respectivos orientadores. 

 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS DO T.C.C. 

 

Art. 3º  -  O Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. tem como objetivos: 
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I -    Orientar os estudantes para que a escolha do tema e a metodologia 

do seu desenvolvimento sejam caracterizadas pelo enfrentamento da 

realidade administrativa e pela preocupação de contribuir para o seu 

aperfeiçoamento. 

II -  Capacitar o estudante na elaboração e exposição de trabalhos e 

pesquisas sistematizadas, através de metodologia adequada. 

III -  Analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, culminando com novas 

propostas. 

IV - Revisar conceitos e conhecimentos básicos ministrados no decorrer 

do respectivo Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO T.C.C. 

 

Art. 4º -  A Coordenação Geral do Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. será 

feita pelo(s) professor(es) da Disciplina de T.C.C. e a ele(s) caberá: 

I -      Organizar o calendário da disciplina; 

II -     Organizar os grupos de orientandos; 

III -    Organizar os grupos de professores orientadores; 

IV -    Organizar a formação das Bancas para a arguição oral; 

V -     Elaborar o cronograma para a arguição oral; 

VI -  Organizar os critérios que nortearão as várias etapas da avaliação, 

decisões estas que poderão ser o resultado de um consenso com a 

equipe de orientadores. 

 

Art. 5º -  A orientação do Trabalho do estudante será feita pelo(s) Professor(es) da 

Disciplina de T.C.C. e pelos professores orientadores de cada Curso. 

 

Art. 6º -   A orientação do Trabalho do estudante será feita através de: 

I -    Aulas Teóricas e Práticas; 

II -   Plantão Informativo e de orientação; 

III -  Reuniões de Orientação; 

IV - Registros individualizados das entrevistas de orientação. 
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CAPÍTULO V 

DAS FASES DO T.C.C. 

 

Art. 7º  -  A apresentação do T.C.C. aos estudantes obedecerá as seguintes fases: 

I -     Apresentação do regulamento do T.C.C. aos estudantes; 

II -    Apresentação do calendário que organizará a carga horária do T.C.C; 

III -  Orientação coletiva e, eventualmente, individual, para a elaboração do 

T.C.C, para a escrita do trabalho e para a exposição e arguição orais. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO T.C.C. 

 

Art. 8º -   Os Trabalhos são em grupos (*máximo de 2 acadêmicos*) ou individuais. 

 

§ Único - Excetuam-se casos especiais constantes do Capítulo II 

 

Art. 9º  - O Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. consiste em desenvolver por 

escrito um tema de escolha do estudante relacionado à área de Estágio, 

dentre as várias áreas dos cursos da FATEC-PR, devendo ser 

sistematizado e exposto com rigor científico, obedecendo às seguintes 

etapas: 

I -  1ª Etapa - Elaboração de um Projeto de Pesquisa (Proposta do T.C.C), 

onde o tema escolhido deverá estar definido e justificado, bem como 

deverão estar presentes todos os demais elementos exigidos pelas 

Normas e Metodologias específicas de um Projeto de Pesquisa. 

II -  2ª Etapa - Elaboração da Monografia obedecendo às normas e às 

Metodologias específicas deste tipo de produção do conhecimento. 

III -  3ª Etapa - Apresentação oral do tema desenvolvido, para ser motivo 

de arguição pela Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO VII 

DA APRESENTAÇÃO FINAL DO T.C.C. 

 

Art. 10 - A apresentação final do Trabalho de Conclusão de Curso constará de 2 
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(duas) partes: 

I - 1ª Parte - Apresentação Escrita, obedecendo às normas e à 

Metodologia que regem a produção escrita do conhecimento 

científico. 

A - Os trabalhos escritos deverão ser entregues, em 3 (três) cópias, 

encadernadas com espiral e capa transparente, em data a ser 

definida pela Coordenação do T.C.C, em calendário específico. 

II - 2ª Parte - Apresentação Oral (Arguição) 

A  - A Apresentação Oral do Trabalho de Conclusão de Curso - 

T.C.C. (Arguição) será pública, mediante cronograma a ser 

definido pelo(s) professor(es) da Disciplina, perante Banca 

Examinadora composta de 03 (Três) membros; sendo 2 

professores do respectivo curso e o terceiro poderá ser 

escolhido entre um professor da instituição ou convidado 

externo. 

B - Cada acadêmico terá 30 (trinta) minutos para a exposição oral do 

trabalho e 10 (dez) minutos para a arguição pelos membros da 

Banca Examinadora. 

C -  Não haverá segunda chamada para a apresentação oral, salvo 

impedimento decorrente de força maior, devidamente 

comprovado a Coordenação e aos Orientadores. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO FINAL DO T.C.C. 

 

Art. 11 -  A Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. será feita nas 

duas formas de apresentação dos trabalhos: 

I - 1ª - Nota do Trabalho Escrito - Valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos 

estando inclusos neste item as notas atribuídas ao Projeto de Pesquisa 

e à Monografia, obedecendo a critérios previamente definidos pela 

Coordenação do Estágio e pela Equipe de Orientadores. 

II - 2ª - Nota da Apresentação Oral - valerá de 0(zero) a 10(dez) pontos, 

sendo o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos 

componentes da Banca Examinadora. Os critérios para a avaliação 
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oral são elaborados pela Coordenação do T.C.C. e pela Equipe de 

Orientadores, sendo previamente dados a conhecer aos acadêmicos e 

examinadores. 

 

§ 1º     - As avaliações das Bancas são soberanas, não estando sujeitas a revisões 

quanto às notas atribuídas e nem avaliação final. 

 

§ 2º     -  Após a avaliação, a Banca Examinadora devolverá as cópias do trabalho 

ao acadêmico para que as alterações sugeridas sejam efetuadas em, no 

máximo, 30 dias. 

 

§ 3º    -  Na apresentação final do trabalho escrito, o acadêmico deverá respeitar as 

normas técnicas da ABNT e o manual de Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos da FATEC-PR. 

 

§ 4º  -  Ajustado o trabalho, cada acadêmico ou equipe deverá entregar, via 

protocolo na Secretaria Geral da FATEC-PR, 1 (um) CDROM com os 

arquivos magnéticos que compõem o trabalho e 2 (duas) cópias 

impressas, encadernadas em capa dura, na cor “verde bandeira” e letras 

em cor “prata”. 

 

§ 5º      -  As cópias em capa dura serão assim distribuídas: a primeira arquivada na 

Biblioteca da FATEC-PR e a segunda destinada ao orientador. 

 

Art. 12 - A nota final do Trabalho de Conclusão de Curso -T.C.C. será a resultante 

da média aritmética das notas da avaliação escrita e oral. 

 

Art. 13 - O acadêmico será aprovado quando obtiver a frequência mínima obrigatória 

de 75% às reuniões de Orientação e obtiver média igual ou superior a 7,0 

(sete). 

 

§ Único – Em caso de reprovação (nota menor que 7,0) e tendo a frequência 

mínima de 75%, o acadêmico poderá fazer as correções indicadas pela 

banca e agendar nova reapresentação, junto à coordenação do curso, em 
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até 30 (trinta) dias. Caso reprove novamente, deverá cursar a disciplina 

T.C.C novamente. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 -  As eventuais omissões do presente regimento são dirimidas, inicialmente, 

pela Coordenação do Curso e em última instância pelo Colegiado do 

Curso. 

 

Art. 15 - O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.26 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Na sequência estão apresentados os aspectos que envolvem a avaliação do 

ensino-aprendizagem na FATEC-PR e no Curso de Pedagogia. 

 

4.26.1 Formas de Avaliação do Ensino Aprendizagem  

 

A FATEC-PR assume a posição teórica segundo a qual a avaliação é uma 

operação descritiva e informativa nos meios que emprega, formativa na intenção que 

lhe preside e independente face à classificação, em âmbito mais vasto e conteúdo 

mais rico, demonstrando assim que a avaliação constitui uma operação 

indispensável em qualquer sistema escolar.  

Há sempre, no processo de ensino-aprendizagem, um caminho a seguir entre 

um ponto de partida e um ponto de chegada. Naturalmente é necessário verificar se 

o aluno está caminhando em direção à meta, se alguns pararam por não saber o 

caminho ou por terem enveredado por um desvio errado. É essa informação, sobre o 

progresso de grupos e de cada um dos seus membros, que a avaliação tenta 

recolher e que é necessária a professores e alunos.  

A avaliação é um procedimento que descreve quais conhecimentos, atitudes 
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ou aptidões os alunos adquiriram, ou seja, que objetivos do ensino já atingiram num 

determinado ponto do percurso e que dificuldades apresentam em relação a outros.  

Esta informação é necessária ao professor para procurar meios e estratégias 

que possam ajudar os alunos a resolverem essas dificuldades e é necessária aos 

alunos para se aperceberem delas (não podem os alunos identificar claramente as 

suas próprias dificuldades num campo que desconhecem) e tentarem ultrapassá-las 

com a ajuda do professor e com o próprio esforço. Por isso, a avaliação tem uma 

intenção formativa.  

A avaliação proporciona também o apoio a um processo, contribuindo para a 

obtenção de produtos ou resultados de aprendizagem. A avaliação aqui apresentada 

enquadra-se em três grandes categorias: avaliação diagnóstica, formativa e 

somativa. Um sistema de avaliação como qualquer outro sistema, se assenta em 

determinados pressupostos que, por um lado, o justificam e, por outro, o tornam 

exequível.  

No contexto de ensino-aprendizagem, não tem sentido falar de avaliação de 

resultados se não se assumir um planejamento de todo o processo. Por intermédio 

dessa operação de planejamento, identifica-se o que se pretende atingir (os 

objetivos de aprendizagem), concebe-se o processo de chegar até lá (os métodos, 

meios e materiais) e, finalmente, a maneira de saber se conseguiu, ou não, o 

pretendido (tipos e instrumentos de avaliação).  

Neste contexto, a definição de objetivos adquire uma grande importância na 

avaliação. Assim, além de formular objetivos, convém que o professor os classifique, 

isto é, que decida em que domínio de comportamento humano se inscreve e em que 

nível de atuação se situa. É neste ponto que o professor tem de estabelecer 

prioridades para efeitos de avaliação de aprendizagem, salientando certos 

comportamentos e conteúdos e planejando cuidadosamente, assim, a avaliação dos 

objetivos selecionados.  

A avaliação de um segmento – maior ou menor – de aprendizagem não pode 

ser deixada à inspiração de momento ou improviso quando chega à ocasião de 

proceder à "avaliação dos alunos". Na verdade, não são os alunos em si mesmos os 

objetos da avaliação – embora sejam os visados – mas sim os resultados da 

aprendizagem que, se manifestando por meio deles, não deixam de representar em 

grande parte o produto do trabalho do professor.  

Desta forma, na avaliação de resultados, é difícil dizer se quem está mais em 
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foco é o professor ou são os alunos, sendo certo que, sejam os resultados bons ou 

maus, se refletem tanto sobre um como sobre os outros.  

Assim, o sistema de avaliação adotado pela Instituição e seus docentes 

atende aos seguintes pressupostos gerais:  

 Contribuir para uma aprendizagem mais rica, na quantidade de aptidões 

adquiridas e no grau de proficiência com que cada uma é denominada;  

 Fornecer indicadores que levem a um ensino de maior qualidade e 

eficácia;  

 Proporcionar informações que, em conjunto com outras, possam construir 

uma base para a apreciação do trabalho do aluno, para a atribuição de 

classificações quando tal é necessário e para a tomada de decisões 

relativas à promoção para a etapa seguinte.  

Na explicitação das práticas referentes à avaliação da aprendizagem, a 

orientação é dada, ainda, pelas disposições contidas no Regimento da Faculdade. 

Tem-se presente que os resultados da avaliação dos alunos têm uma função 

importante que é a de fornecer elementos para orientação do processo educativo. 

 

4.26.2 Coerência do sistema de avaliação 

 

A avaliação vem assumindo importância crescente em todos os domínios, e, 

ao mesmo tempo, apresenta-se como um desafio ao tentar romper modelos 

tradicionais tecnicistas, que utilizam a avaliação única e exclusivamente para obter 

medição, em termos de rendimento. 

A tendência é a de que a avaliação amplie seus domínios para além do seu 

âmbito tradicional, ou seja, da avaliação da aprendizagem, estendendo-se agora, de 

modo cada vez mais consciente, sistemático e fundamentado Científicamente, às 

políticas educacionais, às reformas e inovações do sistema educacional, dos 

projetos pedagógicos, dos currículos e dos programas. 

O desafio que a avaliação representa para o docente é que, apesar de ser 

vista como um comportamento comum aos seres humanos, porque estes estão 

constantemente se avaliando, não é tão óbvia quanto aparenta. 

O conceito de avaliação recebe conotações mais ou menos particulares, de 

acordo com o seu contexto, mas em sua essência avaliar é julgar algo ou alguém 

quanto a seu valor. A avaliação é, sem dúvida, um julgamento, valoração, pois ela 
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não tem significado fora da relação com um fim, e de um contexto em que o 

avaliador se pronuncia sobre o objeto avaliado quanto ao seu sucesso ou fracasso. 

A participação do acadêmico na avaliação se dá pela auto-avaliação que deve 

se realizar de forma crítica e reflexiva. Ela revela conhecimentos, habilidades e 

valores, encoraja a reflexão do aluno, atende as diversidades de interesses e facilita 

o diálogo entre alunos e professores. 

A avaliação do desempenho escolar deve ser entendida como um diagnóstico 

do desenvolvimento do aluno em relação ao processo ensino-aprendizagem na 

perspectiva de seu aprimoramento, tendo por objetivos: 

 diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno para estabelecer 

objetivos que nortearão o planejamento da prática docente; 

 verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, 

de construção e de recriação do conhecimento, em função do trabalho 

desenvolvido; 

 fornecer aos professores elementos para uma reflexão sobre o trabalho 

realizado, tendo em vista o planejamento constante; 

 possibilitar ao aluno tomar consciência de seus avanços e dificuldades, 

visando ao seu envolvimento no processo ensino-aprendizagem; 

 embasar a tomada de decisão quanto à promoção ou retenção dos alunos. 

A avaliação do desempenho escolar far-se-á por meio de elementos que 

comprovem eficiência nos estudos, trabalhos escolares e pesquisas. É realizada por 

disciplina, conjunto de disciplinas ou área de conhecimento, conforme as atividades 

curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento, sendo 

considerado reprovado o aluno que não cumprir o mínimo estabelecido pela 

legislação vigente. 

 

4.26.3 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 

A avaliação é concebida como um momento da aprendizagem, feita a partir 

de um acompanhamento sistemático, visando à verificação e o monitoramento dos 

objetivos pretendidos, permitindo diagnosticar e configurar o real aproveitamento 

discente durante o curso. Porém, na medida em que a avaliação é um instrumento 

dotado de reversibilidade (isto é: avalia o próprio avaliador), serve também de meio 
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para o aprimoramento do ensino.  

Trata-se, portanto, de um precioso instrumento de mão dupla: permite 

diagnosticar o nível de aproveitamento dos alunos e corrigir as falhas existentes no 

método de ensino. No que se refere aos procedimentos de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, as normas regimentais da FATEC-PR determinam que o 

aproveitamento escolar seja avaliado mediante verificações parciais, durante o 

período letivo, e eventual exame final, expressando-se, o resultado de cada 

avaliação, em notas de zero a dez, permitindo-se apenas uma casa decimal. 

São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, 

trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios, provas escritas e orais previstos 

nos respectivos planos de ensino, aprovados pela coordenadoria de curso. O 

professor deverá aplicar duas avaliações parciais por escrito, por semestre, sendo 

esta impreterivelmente realizada na Semana de Prova, conforme o calendário 

acadêmico. 

O professor, a seu critério ou a critério da respectiva coordenadoria, pode 

promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, que 

podem ser computados nas notas ou conceitos das verificações parciais, nos limites 

definidos pelo Conselho de Curso. 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação 

e responsabilidade do controle de frequência dos alunos.  

É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados pelo 

professor, quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais, exames ou 

qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de conhecimento, por atribuições 

de notas, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato de improbidade. A 

cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa em grau de zero 

a dez. 

É atribuída nota zero ao aluno que deixar de se submeter à verificação 

prevista na data fixada. O aluno que deixar de comparecer às avaliações de 

aproveitamento, nas datas fixadas, pode requerer uma prova substitutiva para cada 

disciplina, de acordo com o calendário acadêmico, cabendo a decisão ao Diretor 

Acadêmico.  

O aluno poderá, também, requerer ao Diretor Acadêmico uma prova 

substitutiva para substituir a menor nota em uma das avaliações parciais do 
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bimestre.  Pode ser concedida revisão de nota, por meio de requerimento, dirigido ao 

Diretor Acadêmico, no prazo de cinco dias úteis, após a divulgação do resultado. O 

professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou alterá-la, devendo, 

sempre, fundamentar sua decisão.  

Poderá o aluno, desde que justifique em requerimento próprio, solicitar ao 

Diretor Acadêmico que submeta seu pedido de revisão à apreciação de outros 

professores do mesmo Curso. Na revisão da nota, se os professores concordarem 

em alterar, esta decisão é a que prevalece; não havendo unanimidade, prevalece a 

nota atribuída pelo professor da disciplina que avaliou a prova. 

Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de setenta e cinco por 

cento (75%) às aulas e demais atividades escolares programadas, o aluno é 

aprovado: 

I - Independente de exame final, quando obtiver nota de aproveitamento não 

inferior a sete (7,0), correspondente à média aritmética das notas parciais 

realizadas durante o período letivo; e 

II - mediante exame final, quando tenha obtido nota de aproveitamento inferior 

a sete (7,0) e igual ou superior a quatro (4,0) e obtiver média final não 

inferior a cinco (6,0), correspondente à média aritmética entre a nota de 

aproveitamento e a nota de exame final. 

Conforme pevisto no regimento, as médias são expressas em números 

inteiros ou em números inteiros mais uma casa decimal, não havendo 

arredondamento. 

É considerado reprovado o aluno que: 

I -   não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) das 

aulas e demais atividades programadas, em cada disciplina;  

II -    não obtiver, na disciplina, média final igual ou superior a cinco (5,0); e 

III - obtiver média parcial inferior a quatro (4). Neste caso, não poderá, 

inclusive, realizar exame final. 

O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima 

exigida, deve repetir a disciplina em Regime de Dependência ou poderá requerer o 

Regime Especial de Recuperação (RER).  

O aluno reprovado na disciplina e, com frequência mínima de setenta e cinco 

por cento (75%) e nota não inferior a dois (2,0), poderá requerer o Regime Especial 

de Recuperação (RER).  O regime de que trata o artigo correspondente da norma, 
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será concedido quando atendidas as seguintes condições: 

I -  desde que seja cursada no semestre subsequente; 

II - uma única vez na mesma disciplina e em apenas duas, em cada semestre, 

reservado ao aluno o direito de escolha quando ocorrerem reprovações em 

mais de duas disciplinas. 

Os programas de atividades e de orientação bem como as formas de 

avaliação relativas ao Regime Especial de Recuperação (RER), deverão ser 

elaborados pelo professor responsável pela disciplina e encaminhados à 

Coordenadoria de Curso para manifestação. O professor responsável deverá 

acompanhar o aluno no processo de RER, tanto nos casos de disciplinas teóricas 

quanto nas disciplinas práticas, orientando-o para as provas, trabalhos e/ou outros 

instrumentos de avaliação a que será submetido. 

O aluno que, reprovado, não cursar a disciplina em Regime Especial de 

Recuperação (RER) e desde que obedecidas às normas aplicáveis, somente poderá 

repetir a disciplina em Regime de Dependência. É promovido, ao período letivo 

seguinte, o aluno aprovado em todas as disciplinas do período cursado, admitindo-

se, ainda, a promoção com dependência.  

O aluno, promovido em Regime de Dependência, deve matricular-se em 

período seguinte e nas disciplinas de que depende, observando-se a 

compatibilidade de horário e aplicando-se, a todas as disciplinas, as mesmas 

exigências de frequência e aproveitamento estabelecidas nos artigos anteriores. 

Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação de cada 

disciplina, em horário ou período especial, a critério da coordenadoria de cada curso.  

O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, disciplinados 

pelo CAS, aplicados por banca examinadora especial, pode ter abreviada a duração 

do seu curso, de acordo com a legislação e normas vigentes. 

OS CRITÉRIOS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM ESTÃO DEFINIDOS NO REGIMENTO INTERNO DA FATEC-PR 

 

4.26.4 Sistema de Autoavaliação do Curso  

 

O fim último da avaliação é atingir a Qualidade em Educação. Falar de 

Qualidade em Educação é uma tarefa não muito fácil, no entanto, é imprescindível, 
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dado que representa um conceito eminentemente desgastado pela vulgaridade de 

uso, e que ainda não foi adequadamente atingido em sua essência.  

Sabe-se que qualidade é o objeto e o objetivo de todo processo avaliativo. 

Aquilatar, apreciar criticamente, fazer recomendações e potencializar as condições 

para desenvolver Qualidade, é tudo o que queremos quando se trata de Avaliação. 

Definir qualidade é fundamental para a garantia de um processo de interpretação 

avaliativa pertinente, coerente e relevante, que não incorra, nem no viés, nem no 

reducionismo, nem na repetição cíclica e permanente.  

A qualidade é o fiel da excelência acadêmica, da pertinência e da relevância 

social universitária. Este é o seu alicerce, e seus critérios são construídos em bases 

sociais, históricas, culturais, políticas, filosóficas, éticas, epistemológicas e de 

comunicação, sendo, portanto, educativas. Essa qualidade refere-se à sociedade 

que queremos e produz-se de acordo com o sistema de valores dos grupos 

humanos.  

Qualidade de ensino só se obtém por meio de gestões que se orientam por 

planejamentos globais e competentes que ousam articular o compromisso com os 

índices de produtividade, com a escolha produtiva e ética dos melhores caminhos ou 

atalhos a serem seguidos para, simultaneamente, responder ao mercado e à 

sociedade a quem prioritariamente se deve prestar contas. Essa parece ser a 

condição básica para entender e superar os mitos e dilemas contidos no uso da 

avaliação como instrumento decisivo na busca da qualidade. 

Nesta perspectiva, compreende-se que a finalidade última da avaliação não 

se esgota no âmbito da instituição, mas pode se constituir em uma estratégia para 

construir uma ponte efetiva entre está e a realidade social, uma ponte que concretize 

o compromisso com a reconstrução do espaço social pelo cumprimento de sua 

missão institucional.  

A avaliação é um instrumento de mudança da cultura das instituições de 

ensino superior. É uma intervenção política, ética e pedagógica que supõe uma 

apurada análise da realidade das escolas dedicadas ao ensino superior. É um 

processo de reflexão sistemática, metódica, organizada, intencional, teleológica. É 

um voltar-se para si mesmo, com um olhar também para fora e para longe, 

vislumbrando o efeito, a consequência do quanto, do quando, do que, do como, do 

porquê, do para quê se está fazendo este tipo de ensino.  

Em outras palavras, a avaliação é um momento de autoeducação: um pensar 
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a própria instituição, sobre o que se tem feito ou deixado de fazer. É um perguntar-

se constante e consciente. É um pensar livre, porém crítico. É um acompanhar do 

processo de construção. É uma comparação entre o que se pretendeu e os 

resultados obtidos. É a atribuição de um juízo de valor. A avaliação é o processo que 

a instituição empreende na direção da autorreflexão sobre suas finalidades, seus 

processos e seus resultados.  

A avaliação é o caminho, a estratégia e o horizonte para averiguar, conservar 

e aprimorar a qualidade do projeto de ação pedagógica da instituição. Este 

paradigma de avaliação acena para o compromisso de envolvimento, de legitimidade 

e de globalidade do diagnóstico a ser realizado gradualmente, percorrendo todas as 

dimensões e atores envolvidos no processo de construção da qualidade da 

instituição.  

Como se percebe, nesse modelo, a comunidade interna se apropria dos 

resultados da avaliação e deles se vale para o aprimoramento da proposta 

educacional que juntos constroem e refazem solidariamente. A avaliação que 

abraçamos abrange as diferentes dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e 

da gestão da Instituição. Constitui-se em processo de contínuo aperfeiçoamento do 

desempenho acadêmico, do planejamento da gestão da instituição e de prestação 

de contas à sociedade. A autoavaliação do curso está inserida no processo de 

avaliação da FATEC-PR. 

A avaliação do curso e dos professores é feita de acordo com as normas 

institucionais, baseadas no Plano de Avaliação Institucional, e ouvidos os alunos em 

reuniões periódicas dos coordenadores com os representantes de turma. 

A instituição tem prevista em suas diretrizes organizacionais, a Avaliação 

Institucional, promovida pela CPA - Comissão Própria de Avaliação, devidamente 

constituída por Resolução interna. Essa avaliação tem como objetivo avaliar os 

diversos setores, produtos e serviços da FATEC-PR e é realizada tendo como 

público-alvo toda a comunidade acadêmica, incluindo professores, técnico-

administrativos e alunos. Tem por objetivo subsidiar a direção da IES e da 

mantenedora para a tomada de decisões e as melhorias realizadas constam dos 

relatórios da CPA que foram postados no E-MEC.   

Os trabalhos desenvolvidos pelo NDE, de cada curso, levaram aos ajustes 

da matriz curricular dos respectivos cursos em 2009, em 2012 e 2013, buscando 

reforçar a qualidade do curso. 
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A avaliação é feita com base em procedimentos diversificados que visam a 

verificar o aproveitamento quantitativo e qualitativo, de forma periódica e 

sistemática, com isso a mesma não priorizará o conteúdo apenas, mas também o 

processo de ensino / aprendizagem, no sentido de verificar se as competências e 

habilidades foram desenvolvidas pelos discentes, abrangendo, ainda, assiduidade e 

aproveitamento.  

Dessa forma, propõem-se procedimentos de avaliação periódicos e 

sistemáticos que incluam: os conteúdos trabalhados, o processo de ensino / 

aprendizagem, a organização do curso, e o desempenho do quadro de professores.  

A responsabilidade social da instituição, também avaliada como uma das 

dimensões considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em 

relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

O PPC do curso  está sujeito a avaliações periódicas e a adequações de 

forma, de conteúdo e de aplicação.  

A FATEC-PR conta com a COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA), 

formalizada conforme prevista no art. 11 da Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004. A 

Instituição orientando-se pela legislação em questão instituiu sua CPA, com vistas 

não somente a atender ao exigido pelo Ministério da Educação (MEC), mas, 

principalmente, com o objetivo de consolidar a Avaliação Institucional na FATEC- 

PR. 

Esta comissão tem como prerrogativa atuar com autonomia em relação aos 

conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Instituição, devendo coordenar 

os processos internos de avaliação da Instituição e o de sistematização e prestação 

das informações solicitadas pelo INEP. Na FATEC-PR, as atividades de avaliação 

são realizadas de forma a contemplar a análise global e integrada do conjunto das 

dez dimensões previstas e isto inclui, o curso, suas disciplinas, o desempenho dos 

docentes e os serviços prestados, bem como a infraestrutura disponível para o 

curso, como a biblioteca, laboratórios, salas de aula, etc. 

A avaliação de uma instituição educativa tem como função a produção de 

conhecimento que subsidie o aperfeiçoamento de práticas e favoreça a construção 

e consolidação de um sentido comum de universidade. Possibilita também que a 

comunidade universitária tome consciência do projeto pedagógico desenvolvido em 

seu cotidiano e tome decisões que venham reafirmar sua identidade social. Nos 
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relatórios da CPA constam os resultados da avaliação do curso que neste contexto 

supõe três Categorias de análise que permitam a instituição e cada curso identificar:  

a) a organização didático-pedagógica proposta e implantada pela Instituição 

bem como os resultados e efeitos produzidos junto aos alunos; 

b) o perfil do corpo docente, corpo discente e corpo técnico, e a gestão 

acadêmica e administrativa praticada pela Instituição, tendo em vista os princípios 

definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI)  

c) as instalações físicas que suportam as ações pedagógicas previstas nos 

Planos Acadêmicos e sua coerência com propostas anunciadas no PDI e PPI.  

A função da Comissão Própria de Avaliação (CPA) é subsidiar os 

coordenadores de cursos e a direção da IES com os resultados observados nas 

avaliações realizadas e que permitam tomar as decisões para as melhorias e 

ajustes, se forem necessários. 

Fundamentalmente a orientação a ser oferecida pela CPA visa assegurar: 

que as avaliações dos cursos da Instituição mantenham coerência com as políticas 

institucionais. 

 

4.27 AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DAS AUTO-

AVALIAÇÕES E DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Conforme previsto no PDI e no Projeto da Auto-avaliação institucional, 

anualmente, todos os coordenadores de curso deverão apresentar para a CPA as 

ações acadêmico-administrativas decorrentes das auto-avaliações e das avaliações 

externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras. Essas ações serão analisadas 

e balizadas pela CPA. 

Nesse sentido, a instituição busca a melhoria contínua dos seus cursos. 

Assumindo a busca pela melhoria da qualidade de ensino como um processo 

multivariado, complexo e dinâmico.  E, entendendo que a melhoria contínua de cada 

curso pode ser definida como um processo envolvendo toda a organização. Seus 

pequenos passos, alta frequência e pequenos ciclos de mudanças vistos 

separadamente têm pequenos impactos, mas somados podem trazer uma 

contribuição significativa para o desempenho dos cursos da instituição. São 

observadas, em muitas instituições, atividades denominadas de "combate a 
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incêndios", que visam o restabelecimento do desempenho ao nível crônico anterior, 

caracterizando apenas um caráter de controle de processo em um nível reativo.  

Contudo, as atividades de melhoramento não se restringem apenas ao 

controle do processo, muito pelo contrário, são ações que visam à criação 

organizada de mudanças benéficas; a obtenção de níveis inéditos de desempenho.  

Para vencer a cultura de "apagar incêndios", a organização deve desenvolver 

uma cultura interna que promova a aprendizagem por meio de ações que visem à 

melhoria contínua dos processos. Assim, busca-se um nível proativo de ações e com 

objetivo claro pela busca da excelência de ensino. 

 

4.28 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

 

A coordenação acadêmica do curso é realizada pelo coordenador do curso 

conforme descrito a seguir. 

 

4.28.1 Atuação do coordenador 

 

A Coordenação acadêmica do curso de Pedagogia é feita mediante 

contratação de profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas – em regime de tempo integral ou parcial. 

A Faculdade tem como norma que os coordenadores sejam aqueles de maior 

titulação, em regime de tempo integral, portadores de experiência profissional e 

acadêmica e não acadêmica adequadas. Avalia ainda o potencial interdisciplinar dos 

docentes dando preferência àqueles de maior adequação neste quesito para 

ocuparem a função de coordenação.  

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, de livre escolha 

da Direção Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido 

automaticamente ou destituído a qualquer tempo. 

São atribuições do coordenador de curso: 

 Administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas 

do Curso, promovendo a integração dessas atividades e dessas com as 

da administração superior; 

 Executar e fazer cumprir as decisões emanadas dos órgãos superiores; 

 Convocar e presidir as reuniões do colegiado de curso, com direito a voto, 
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inclusive o de qualidade; 

 Encaminhar aos demais órgãos da administração superior as sugestões e 

expedientes das respectivas áreas de competência; 

 Elaborar e apresentar ao Diretor Acadêmico, os anteprojetos de planos 

didático-pedagógicos necessários ao bom funcionamento do Curso; 

 Sugerir providências referentes aos serviços administrativos do Curso e 

elaborar relatórios anuais das atividades da mesma, para apreciação pela 

Direção Geral; 

 Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e didático-pedagógico, bem 

como a assiduidade do pessoal docente e seus horários de atividades; 

 Autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos pertinentes ao 

âmbito do Curso; 

 Analisar os requerimentos de transferências e outras atividades 

correlatas; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e 

as deliberações dos órgãos da administração da FATEC-PR; 

 Dar atendimento pessoal a alunos e professores, encaminhando, 

conforme o caso, aos órgãos e funcionários competentes para as devidas 

providências; 

 Propor à Direção Geral a contratação de docentes, conforme as 

necessidades do Curso; 

 Participar na elaboração do currículo pleno do curso e suas alterações, 

bem como da definição das diretrizes e objetivos de cada disciplina ou 

atividade; 

 Promover a articulação horizontal e vertical da execução curricular do 

curso sob sua coordenação; 

 Fornecer ao Diretor Acadêmico e à Secretaria Geral subsídios para a 

elaboração do calendário acadêmico; 

 Participar, na qualidade de membro nato, das reuniões do Conselho de 

Administração Superior; 

 Exercer outras atribuições, previstas no Regimento Geral ou em atos 

normativos internos ou decorrentes da natureza das suas funções; 

 Definir os planos de estudos de adaptação para alunos reprovados, além 
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de critérios de equivalência de estudos, aulas de dependências ou 

adaptações; 

 Propor à Direção Geral da FATEC-PR a oferta de período especial; 

 Fixar os horários das disciplinas ofertadas pelo curso, eliminando 

coincidências. 

 Acompanhar o cumprimento dos programas das disciplinas com seus 

respectivos planos de ensino. 

 

4.29 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (ISE) 

 

O ISE é um órgão integrante da Faculdade de Tecnologia de Curitiba 

(FATEC-PR) e responsável por planejar, executar e avaliar os cursos de graduação 

superior, licenciatura, destinados à formação de professores. 

O Instituto Superior de Educação-ISE da FATEC-PR, encontra-se 

devidamente instituído, como órgão oficial da faculdade, conforme estabelecido em 

seu Regimento Geral. 

O Instituto terá uma coordenação formalmente constituída, a qual será 

responsável por articular a formação, execução, e avaliação do projeto institucional 

de formação de professores. Isto ocorrerá quando a IEs estiver ofertando pelo 

menos um curso de graduação, licenciatura. 

O coordenador será designado pela Direção Geral e homologado pela 

Mantenedora, devendo ter a titulação compatível com aquela prevista na legislação. 

O corpo docente do ISE participarão, em seu conjunto, da elaboração, 

execução e avaliação dos respectivos projetos pedagógicos específicos. 

A coordenação do ISE será exercida na forma de um colegiado composto 

pelos coordenadores dos cursos cujas habilitações visem a formação por 

licenciatura e a formação de professores. 

O Colegiado do ISE é composto pelo seu Coordenador, por todos os seus 

docentes e representação estudantil, prevista em lei. 

 

4.30 INTEGRAÇÃO ENTRE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ÓRGÃOS 

COLEGIADOS 

 

O Regimento Interno da FATEC-PR assegura, como forma de aplicação do 
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princípio de gestão democrática, a integração entre a gestão administrativa, os seus 

órgãos colegiados e os cursos em suas diversas modalidades. Para tanto, foram 

instituídos órgãos colegiados deliberativos superiores com a participação de 

membros de sua comunidade, da comunidade local e da representatividade legal do 

corpo docente, discente e administrativo.  

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de 

competência da Mantenedora e da Mantida, o que permite e promove, 

consequentemente, a democratização do conhecimento, mediante a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

 

4.31 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS ÓRGÃOS 

SUPERIORES ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS 

 

A integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e cursos está 

garantida no Regimento da FATEC-PR, uma vez que os órgãos colegiados contam 

com a representatividade dos coordenadores de cursos, docentes, servidores 

técnico-administrativos e discentes, além da presença de representante da 

comunidade. Pelos fatos acima expostos, também se evidencia a participação da 

comunidade universitária nos órgãos superiores administrativos e acadêmicos.  

 

4.32 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE 

 

A FATEC-PR possui parcerias com órgãos públicos e privados de ensino, 

organizações empresariais, comunitárias e outras entidades, além de prestar 

serviços de atendimento a demandas específicas das comunidades de sua área de 

abrangência. 

 

4.33 COLEGIADO DE CURSO 

 

O colegiado de curso é órgão de coordenação didático-pedagógica, 

destinado a elaborar e implantar a política de ensino no respectivo curso e 

acompanhar a sua execução, ressalvada a competência do Conselho de 

Administração Superior. 

O colegiado de curso será constituído: 
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 Pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 

 Representantes do Corpo Docente, assim distribuídos: 

 2 (dois) professores do ciclo básico, escolhidos entre os professores das 

disciplinas do ciclo; 

 3 (três) professores do ciclo profissionalizante, escolhidos entre os 

professores das disciplinas do ciclo; 

 1 (uma) representante do corpo discente do curso, escolhido entre os 

alunos regularmente matriculados e frequentes às disciplinas do mesmo, 

na forma da lei. 

Nas ausências ou impedimentos do Coordenador do Curso, o mesmo será 

substituído por professor ou Coordenador Adjunto indicado pela Direção Geral, 

sendo que haverá um colegiado para cada curso de graduação. 

Os representantes das áreas nos colegiados de cursos terão mandado de 2 

(dois) anos, podendo ser reeleitos e o representante discente terá mandato de 1 

(um) ano, permitida uma recondução. 

É de competência do Colegiado de Curso: 

 Exercer a coordenação geral do curso e fixar as diretrizes do programa 

didático e suas disciplinas; 

 Promover a integração dos planos de ensino das várias disciplinas para a 

organização do programa didático do curso; 

 Orientar, coordenar e fiscalizar a atividade do curso nas disciplinas que o  

integram, propondo a aprovação das alterações que julgar necessárias; 

 Propor para o Conselho de Administração Superior as alterações nos 

currículos dos cursos, bem como sugerir normas, critérios e providências 

em matéria de sua competência; 

 Opinar sobre as normas de transferência de alunos de outras instituições 

de ensino superior, bem como sobre os planos de estudos de adaptação 

para alunos reprovados, além de critérios de equivalência de estudos, 

aulas de dependências ou adaptação; 

 Apreciar representação de aluno em matéria didática; 

 Estabelecer normas ao desempenho dos professores orientadores a 

serem designados pela Coordenação de Curso; 

 Indicar o representante docente do curso para integrar o Conselho de 
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Administração Superior; 

 Cumprir as determinações dos órgãos de administração superior e 

cooperar com os serviços de ensino da FATEC-PR; 

 Exercer outras atribuições previstas em lei, regulamentos ou no 

Regimento Geral; 

 Aprovar as alterações das ementas e dos programas das disciplinas. 

O colegiado de curso reunir-se-á com a presença da maioria de seus 

membros e o comparecimento às reuniões terá caráter prioritário sobre outras 

atividades.  

As deliberações do colegiado de curso serão tomadas por maioria de votos 

dos membros presentes. 

A ausência não justificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) 

alternadas, no período implicará na substituição do representante. 

Das reuniões será lavrada ata pelo Secretário, a qual, depois de lida e 

aprovada, será assinada por todos os membros presentes na sessão respectiva. 

 

4.34 APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO-PEDAGÓGICO AOS 

DOCENTES 

 

A FATEC-PR, que procura oferecer um ensino de alto padrão, tem como 

prioridade dar apoio e suporte a todos os seus professores para que, desta forma, 

possibilitem aos seus alunos uma excelente aprendizagem. O presente curso se 

adéqua a esse objetivo. 

A instituição contratará professores altamente qualificados em cada área, que, 

além de excelentes no domínio do conteúdo das disciplinas, são também bons 

didatas. Tendo presente este objetivo, a Faculdade mantém em sua estrutura um 

serviço de apoio à atuação do professor na sala de aula. 

Isto implica um trabalho direcionado para os cursos e para os professores, 

prioritariamente. Entretanto, são também endereçadas atividades para melhorar o 

desempenho dos funcionários, bem como atividades para desenvolver valores, 

habilidades, comportamentos e atitudes dos mesmos. 

 

4.35 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 
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A seguir está descrita a organização acadêmico-administrativa eu atende ao 

curso. 

 

4.35.1 Organização do controle acadêmico 

 

A organização do controle acadêmico segue as normas estabelecidas e todo 

sistema de matrícula, trancamento, frequência, notas, aprovação e reprovação, bem 

como os demais procedimentos de secretaria contam com pessoal qualificado e com 

um sistema de informação apropriado.  

O sistema de controle acadêmico prima pela organização das informações 

referentes ao conteúdo curricular oferecido aos alunos, bem como a sistematização 

dos dados referentes ao horário e cronograma de atividades, incluindo a elaboração 

de toda a documentação pertinente à vida acadêmica, tendo presente à legislação 

educacional em vigor. 

A FATEC-PR adota o regime seriado semestral de matrícula por disciplina. A 

cada semestre o aluno renova sua matrícula em disciplinas do currículo do seu 

curso, conforme horário de aulas preparado para aquele semestre. Durante o 

semestre, sempre que interessar, o aluno pode solicitar histórico escolar contendo 

resultados das disciplinas cursadas em semestres anteriores. A documentação de 

alunos e os registros acadêmicos são administrados pela Secretaria Geral.  

Documentos e informações são fornecidos continuamente pela Secretaria, 

atendendo solicitação de toda comunidade acadêmica. Os requerimentos de 

solicitação desses documentos são protocolados na própria Secretaria. 

 

4.35.2 Pessoal técnico e administrativo 

 

A gestão do pessoal técnico-administrativo está a cargo dos dirigentes da 

Faculdade, auxiliados pelos coordenadores de cursos, bibliotecária, secretário(a) 

acadêmico(a) e tesouraria. 

 

4.36 ATENÇÃO AOS DISCENTES 

 

O apoio ao discente ocorre de várias formas na FATEC-PR. A IES tem 

implantado o Sistema informatizado de Controle Acadêmico Matheus, mantido 
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atualizado pela Secretaria Geral e que permite controlar e acompanhar o 

desempenho acadêmico, bem como, emitir relatórios (diários de classe, histórico 

escolar e outros) e está integrado com o sistema da Biblioteca e com a Tesouraria. 

Esse sistema é acessado pelos professores para disponibilizar material das 

disciplinas e pelos acadêmicos para obter informações sobre notas e frequências.  

O apoio ao discente envolve toda a administração: a Direção Geral, a 

Direção Acadêmica, a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão, a Direção 

Administrativo-Financeira, as Coordenações de Curso e os órgãos de apoio e 

suplementares (secretaria geral, protocolo, tesouraria, biblioteca e outros).  

No atendimento participa, também, o pessoal técnico e administrativo da 

FATEC-PR da Secretaria, do Protocolo, da Biblioteca e dos Laboratórios. Os 

acadêmicos e professores contam com o uso da Internet, banda larga, via rede sem 

fio ou acesso disponibilizado nos laboratórios de informática e na biblioteca.  

As ações de apoio ao acadêmico constituem parte da filosofia da Instituição 

e ocorrem em caráter permanente. Para o atendimento psicopedagógico há um 

regulamento próprio e a IES possui uma psicóloga contratada e que atende em 

horários determinados que correspondem a 4 horas semanais e sob forma de 

atendimento pré-agendado.  

Há a atenção constante aos acadêmicos através dos coordenadores e dos 

diretores que assistem aos alunos que apresentam suas dificuldades e ou 

necessidades acadêmicas e ou particulares e tem seu horário de atendimento 

estabelecido.  

São realizadas reuniões periódicas, entre as coordenações e representantes 

de turma para levantar necessidades e atender bem os acadêmicos. Outra forma de 

atendimento é o nivelamento dos alunos, onde, se necessário, a IES oferta aulas de 

reforço em disciplinas onde se concentram dificuldades, na maioria das vezes 

disciplinas do ensino médio (matemática, física, entre outras).  

Este reforço é efetuado por meio de aulas de revisão e nivelamento que 

podem ser ministradas aos sábados. O acompanhamento de egressos na IES 

procura incentivar os formados para participarem de cursos de pós-graduação e 

cursos profissionalizantes e a participar dos eventos realizados na IES. Egressos 

que atuam no mercado profissional têm sido convidados e apresentado palestras 

técnicas por ocasião da Semana Tecnológica da FATEC-PR.  

A IES tem institucionalizada a Semana Tecnológica da FATEC-PR, que 
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ocorre anualmente e onde alunos e professores podem assistir e ministrar palestras 

técnicas abordando a evolução tecnológica, apresentar resultados dos trabalhos de 

IC desenvolvidos.  

Há incentivo e apoio para Visitas Técnicas e apresentação de trabalhos de 

Iniciação Científicas em congressos como o CONIC – Congresso Nacional de 

Iniciação Científica que ocorre a cada ano. No ano de 2012 e 2013 foram inscritos 

alunos para apresentarem 8 trabalhos no CONIC. Os trabalhos têm sido destacados.  

Artigos de acadêmicos e seus orientadores, que forem selecionados, têm 

sido publicados na REVISTA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, com ISSN próprio, 

periodicidade anual e que está no número 4.  

Outra forma de apoio são as Bolsas de Estudo, onde acadêmicos tem se 

beneficiado de descontos e bolsas. A ETC – Escola Tecnológica de Curitiba, 

mantenedora da FATEC-PR tem concedido bolsas de estudo, variando de 10% a 

100% no valor de cada mensalidade dos cursos ofertados. Além disso, os alunos 

contam com a possibilidade de financiamento por meio do FIES e de pleitearem 

bolsas junto ao PROUNI, ao qual a IES aderiu.  

Também, o e-mail da Ouvidoria está disponível no site da FATEC-PR e as 

mensagens dos alunos e professores são atendidas diretamente pelo Diretor Geral e 

pelo Diretor Acadêmico. 

A seguir estão descritos programas e ações de apoio ao discente dos cursos 

ofertados pela FATEC-PR.  

 

A) PROGRAMA SISTEMÁTICO DE ATENDIMENTO EXTRACLASSE 

 

O Coordenador do curso tem o procedimento de visitar todas as salas de aula 

no mínimo uma vez por mês, com o objetivo de manter contato com os alunos para 

dar alguma informação ou para ver como a turma está indo em relação ao curso e 

aos professores.  

O objetivo é manter uma proximidade com os alunos para que qualquer 

problema seja visto e resolvido logo no seu início, evitando assim que o mesmo 

cresça e tome proporções dificeis de se controlar. 

Além disso, a FATEC-PR tem a Comissão Própria de Avaliação (CPA) que 

procede a avaliação interna a cada semestre, onde os alunos e professores realizam 

o preenchimento de questionários de pesquisa e podem colocar observações a 
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respeito dos docentes, do atendimento, da infraestrutura e de outros itens. 

Com base nessas avaliações, mantenedora, a direção e coordenação tomam 

atitudes para implementar os ajustes necessários e realizar as melhorias para 

eliminar os pontos deficientes que tenham sido identificados. Os relatórios da CPA 

detalham estas ações e ficam disponibilizados na biblioteca da FATEC-PR. 

Periodicamente são feitas reuniões com os representantes de sala/turma para 

discutir possíveis problemas ou sugestões que os alunos apresentam. Também, com 

o intuito de avaliar o andamento de uma disciplina ou do professor, são feitas 

reuniões entre a coordenação e os representantes de turma, envolvendo em alguns 

casos a turma toda, onde são discutidos os problemas e soluções para os casos. 

 

B) ATIVIDADES DE NIVELAMENTO 

 

Como atividade de Nivelamento, são desenvolvidos trabalhos extraclasse e 

aulas de reforço nas unidades curriculares necessárias. 

No inicio do semestre são aplicados testes básicos de sondagem em algumas 

disciplinas, como, por exemplo, matemática e língua portuguesa no primeiro período 

e os resultados são avaliados para verificar se o aluno apresenta conhecimentos 

suficientes nos fundamentos necessários a essas disciplinas. 

Quando os conhecimentos do aluno não são suficientes, a FATEC-PR 

procura auxiliá-lo com atividades de reforço, ministradas por professores da própria 

instituição, da seguinte forma: Nas primeiras semanas, os professores das 

disciplinas que envolvem Matemática e Português procedem aulas extras de revisão 

ou reforço aos sábados. 

Quando a deficiência é percebida no andamento do bimestre, são ministradas 

aulas de reforço aos sábados e em atividades extracurriculares. 

Como exemplo, para os alunos do segundo semestre de 2009 foram 

disponibilizadas aos alunos 20 horas-aula de nivelamento em matemática, sem 

custo, em 5 sábados (4 horas-aula por sábado); em 2010, foram disponibilizadas 12 

horas de revisão em Matemática e Português aos alunos do primeiro período 

durante as 02 primeiras semanas de aulas. 

Em 2012, 2013 e 2014 foram ministradas aulas de revisão de matemática 

para os alunos que manifestaram sua dificuldade em disciplinas específicas. Foram 
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aplicados exercícios de sondagem para identificar os assuntos da disciplina em que 

os alunos apresentavam maiores carências. Foram ministradas também aulas de 

matemática (revisão) aos sábados.  

Também a instituição tem estabelecido com seus professores um 

compromisso, no qual os mesmos assumem a responsabilidade pela condução da(s) 

respectiva(s) disciplina(s), realizando atendimento especial a alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

 

C) APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

Quando um aluno tem problemas pedagógicos e procura a Coordenação, 

esta procura ajudá-lo e orientá-lo na solução do seu problema.  

Se necessário, o aluno procura ou é encaminhado para atendimento 

psicopedagógico onde um(a) docente Especialista ou Mestre com formação em 

Psicologia presta atendimento no Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, em 

horários determinados e sob agendamento, e atende de forma sistemática os casos 

que demandam o apoio psicopedagógico. 

 

D) REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

 

Conforme previsto no regimento da IES, a FATEC-PR utiliza como meio de 

acesso ao curso, o Processo Seletivo, conforme descrito em Edital de Processo 

Seletivo e no Manual do Candidato, bem como a Transferência Compulsória e a 

Transferência Facultativa. 

A admissão de alunos regulares aos cursos é realizada semestralmente, 

através de processo seletivo de caráter classificatório (Vestibular), para ingresso no 

primeiro período dos cursos ou por transferência, para qualquer período. A 

elaboração das normas do processo seletivo e sua execução são de 

responsabilidade de Comissão de Processo Seletivo, designada pela Diretoria Geral 

para este fim. 

A transferência compulsória ou ex-officio, caracterizada pela continuidade de 

estudos, independente da existência de vaga específica para tal, pode ser solicitada 

em qualquer época do ano, para os casos previstos na lei. 

A transferência facultativa ou voluntária de alunos de outra Instituição de 
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Ensino Superior congênere, nacional ou estrangeira, para os da FATEC-PR, é 

condicionada à existência de vaga, à correlação de estudos entre as grades 

curriculares do estabelecimento de origem e do curso de tecnologia requerido, às 

adaptações curriculares necessárias, e à aceitação das normas didático-

pedagógicas e disciplinares  da FATEC-PR. 

As formas de acesso aos cursos superiores ofertados estão normatizadas no 

Regimento Interno da FATEC- PR, conforme transcrito abaixo: 

 
[...] 

CAPÍTULO X 
DO PROCESSO SELETIVO 

 
Artigo 73  O processo seletivo aos cursos de graduação far-se-á através de 

concurso vestibular ou outra forma congênere de seleção de 
candidatos, realizado a cada ano ou semestre, pela instituição ou 
em convênio com outras instituições e destina-se a avaliar a 
formação recebida pelo candidato e classificá-lo, dentro do limite 
das vagas oferecidas, para o curso de sua opção. 

 
Parágrafo 1º O processo seletivo de ingresso nos cursos oferecidos pela 

FATEC-PR será conduzido por uma Comissão do Processo 
Seletivo, indicada por ato do Conselho de Administração 
Superior, na forma deste Regimento. 

 
Parágrafo 2º O Processo Seletivo obedecerá aos critérios de avaliação 

comuns ao ensino médio sem ultrapassar este nível de 
complexidade. 

 
Parágrafo 3º O número de vagas autorizado ou aprovado pelo órgão 

competente, para cada curso de graduação, encontra-se 
disposto no Anexo I deste Regimento. 

 
Parágrafo 4º As inscrições para o concurso são abertas em Edital, publicado 

pela Direção Geral e no qual constarão as normas que regem o 
concurso, as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a 
documentação exigida para a inscrição, a relação e datas das 
provas, os critérios de classificação e demais informações úteis. 

[…] 
Parágrafo Único Os candidatos serão classificados em ordem decrescente 

dos escores obtidos, por curso. 
 
[...] 
 

CAPÍTULO III 
DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E 

COMPETÊNCIAS 
 
Artigo 49 Pode ser concedida matrícula a aluno transferido de curso 

superior de instituição congênere, nacional ou estrangeira, desde 
que requerida nos prazos fixados em calendário e na 
dependência de existência de vagas, observada a legislação 
pertinente e a sua classificação em processo seletivo para o 
mesmo curso ou afins. 

 
Parágrafo Único As transferências ex-offício dar-se-ão na forma da lei. 
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Artigo 50 O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 

documentação exigida para a matrícula inicial e mais o histórico 
escolar do curso de origem, programas e cargas horárias das 
disciplinas cursadas. 

 
Parágrafo 1º A documentação pertinente à transferência deve ser, 

necessariamente, original e não pode ser fornecida ao 
interessado, devendo haver comunicação direta entre as 
instituições, comprovável por Aviso de Recebimento. 

 
Parágrafo 2º A matrícula do aluno transferido só pode ser efetivada após 

prévia consulta direta e escrita da FATEC-PR à instituição de 
origem que responde igualmente por escrito atestando a 
regularidade ou não da condição do postulante ao ingresso como 
transferido. 

 
Parágrafo 3º O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que 

se fizerem necessárias. 
 
Parágrafo 4º O aproveitamento dos estudos anteriores e as adaptações que 

se fizerem necessárias são determinados pela Coordenação de 
Curso. 

 
Parágrafo 5º Na hipótese de ainda restarem vagas, as mesmas poderão ser 

preenchidas por alunos graduados em áreas afins. 
[…] 
Parágrafo 6º Quando da ocorrência de vagas, pode ser concedida matrícula 

avulsa, em disciplinas de curso de graduação, a alunos não 
regulares que demonstrem capacidade para cursá-las, após 
processo seletivo prévio. 

 
Artigo 51 Será concedido aproveitamento de competências e habilidades, 

para efeito de aceleração de estudos ao aluno que, devidamente 
matriculado, comprove, por meio documental e de avaliação 
especial, aplicada por banca de até cinco professores, possuir 
notório saber advindo de sua experiência profissional em área de 
aderência ao curso. 

 
Parágrafo Único A concessão contemplada no caput deverá estar 

devidamente homologada pela Direção Geral da FATEC-PR, 
que, após análise das solicitações apresentadas, estudadas e 
propostas pelo Colegiado do respectivo curso, emitirá Edital de 
divulgação com o resultado final. 

[…] 
Artigo 52 Em qualquer época, a requerimento do interessado, é concedido 

cancelamento de matrícula ou transferência a aluno 
regularmente matriculado, observados os prazos legais e a 
legislação e normas vigentes. 

Parágrafo Único Não é concedido transferência a aluno que se encontre 
respondendo a processo disciplinar ou cumprindo penalidade 
disciplinar. 

[…] 
 

4.36.1 Programas de Apoio Financeiro  

 

O Programa de Apoio Financeiro da FATEC-PR está descrito a seguir. 
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4.36.1.1 Programa Motivacional 

 

O regulamento do Programa Motivacional da FATEC-PR tem por objetivo 

geral estabelecer um programa de motivação que atinja todos os alunos de maneira 

equitativa, valorizando os aspectos meritocráticos do corpo discente. São objetivos 

específicos desse programa:  

a) Comunicar com clareza ao corpo discente e toda comunidade 

universitária e regional a política de concessão de Bolsas da FATEC-PR;  

b) Incentivar com instrumentos objetivos o melhor desempenho acadêmico;  

c) Reduzir o índice de absenteísmo, rotatividade e inadimplência do corpo 

discente;  

d) Fortalecer o pensamento grupal, direcionando e utilizando-o como 

instrumento de auxílio e busca de qualidade de ensino e apoio para o 

melhor rendimento individual e coletivo dos discentes.  

As bolsas são concedidas semestralmente, sendo válidas por cinco meses, 

nos seguintes períodos:  

a) no primeiro semestre, de primeiro de fevereiro até trinta de junho; e,  

b) no segundo semestre, de primeiro de agosto até trinta e um de dezembro.  

As bolsas são distribuídas no semestre subsequente ao semestre avaliado e 

são cumulativas. Caso o aluno já possua algum convênio, será aplicado primeiro o 

desconto do convênio e sobre o valor obtido, o desconto da bolsa. Não serão 

concedidas bolsas nos períodos de rematrículas.  

Os alunos contemplados com bolsas, que estão inseridos no FIES - 

Financiamento Estudantil têm que ser calculado sobre o valor inteiro da mensalidade 

e subtraída do valor pago pelo aluno à Instituição.  

As bolsas possuem caráter de desconto de pontualidade, assim, no caso de 

impontualidade no pagamento, o aluno a perderá no respectivo mês. Nos casos dos 

descontos acumulados ultrapassarem a cem por cento, não será devido qualquer 

valor, em devolução ao aluno.  

As bolsas serão concedidas para todos os alunos, nas seguintes condições:  

a) Aos alunos que obtiverem no semestre referido a média e a frequência 

estabelecida pela Instituição para a contemplação das bolsas;  

b) Aos alunos que forem aprovados no semestre, não tendo ficado em 

dependência;  
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c) Aos alunos que não tenham sofrido durante o semestre referido 

advertência escrita ou suspensão por motivos disciplinares, aplicados pela 

direção.  

As quotas das bolsas de estudos são:  

a) Dez por cento de desconto: quando obtiver média aritmética simples das 

disciplinas cursadas igual ou superior a nove e frequência superior a 

oitenta e cinco por cento em cada disciplina;  

b) Cinco por cento de desconto: quando obtiver média aritmética simples das 

disciplinas cursadas igual ou superior a oito e frequência superior a 

oitenta e cinco por cento em cada disciplina.  

A bolsa contemplada com seu respectivo percentual de desconto será 

referente à mensalidade vigente no período de contemplação, no valor estabelecido 

com o desconto da mensalidade paga em dia, e terá caráter de desconto de 

pontualidade. Se o aluno estiver inadimplente por trinta dias, a contar da data de 

vencimento, perderá o direito a bolsa nos meses subsequentes.  

Ao término de cada semestre será reavaliado o programa, com os respectivos 

tópicos:  

a) alcance de seus objetivos;  

b) mensuração e evolução dos resultados;  

c) redução no índice de absenteísmo e de inadimplência;  

d) aumento no grau de satisfação do corpo discente;  

e) diagnóstico e proposta de mudanças de adaptação do programa.  

Para os alunos do quinto ao oitavo termo, o programa motivacional concede 

ainda Bolsas de Estudo àqueles de cada turma que se destacam na avaliação 

ensino-aprendizagem que é realizada duas vezes em cada semestre. Nesta 

avaliação é abrangido todo o conteúdo interdisciplinar de cada bimestre, sendo 

possível acompanhar o desempenho discente, assim como suprir algumas 

deficiências que por ventura venham a ocorrer em determinada disciplina. 

  

4.36.1.2 Programa Parceria – Desconto e Premiação 

 

A FATEC-PR estabeleceu um programa de parceria no qual o aluno que 

indicar uma pessoa para o processo seletivo, e caso seja aprovada e efetue 

matrícula, terá dez por cento de desconto na mensalidade durante todo o semestre, 
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possibilitando maiores descontos quanto mais indicações fizerem, conforme o 

quadro abaixo: 

 

 

Quadro 21 - Percentual de desconto – Programa parceria. 
 

Para participar deste programa, o aluno deverá fazer pessoalmente a 

inscrição da pessoa indicada, na FATEC-PR. Este programa de desconto não é 

cumulativo e, assim, caso o aluno participe do plano de indicações e tenha bolsa de 

estudo, este terá direito ao benefício que lhe conceder maior vantagem.  

Neste programa o aluno da FATEC-PR que trouxer outro aluno, mas 

porventura este não efetuar a sua matrícula, o aluno receberá no final do processo 

seletivo uma premiação referente ao número de inscrições realizadas.  

 

4.36.1.3 Bolsas de Trabalho ou de Administração 

 

Há na FATEC-PR a política de Bolsas para funcionários que pretendem 

realizar a graduação ou a pós-graduação em um dos cursos da IES. Os critérios 

para distribuição das bolsas e os funcionários contemplados são definidos na política 

de capacitação do corpo técnico-administrativo. 

 

4.36.1.4 Convênios e Política de Articulação com as Empresas 

 

A FATEC-PR celebra instrumentos formais tais como convênios, contratos 

termos de parceria com instituições públicas e privadas para encaminhamentos de e 

alunos para atividades práticas profissionais e desenvolvimento de projetos e manter 

um banco de currículos de técnicos, tecnólogos e engenheiros egressos para 

encaminhamento ao mercado de trabalho.  

Vários convênios têm sido firmados com o objetivo de cooperação técnica e 

acadêmica, pela Escola Tecnológica de Curitiba (ETC), mantenedora da FATEC-PR, 

bem como para parcerias e estágios. 

Anualmente, a FATEC-PR realiza anualmente a Semana Tecnológica. 
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Nessa semana são realizadas várias atividades relativas às áreas profissionais 

atuantes na instituição, tais como Exposição técnico-científica, Seminários e 

Palestras nas seguintes áreas: Telecomunicações, Administração, Redes de 

Computadores e Eletrônica Industrial. 

A Exposição Técnica-Científica da FATEC-PR também tem como finalidade 

prestar contas à sociedade do trabalho realizado por seus alunos e funcionários e 

conta com a participação de empresas vinculadas ao segmento tecnológico e de 

serviços que aqui vem interagir e apresentar novos produtos, tecnologia e serviços. 

Esse intercâmbio com o setor produtivo e a sociedade em geral, é de 

fundamental importância para que a FATEC-PR cumpra sua missão de formar 

cidadãos comprometidos com as mudanças do mundo do trabalho e que a partir das 

demandas da sociedade sejam desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e extensão que atuem em benefício do 

desenvolvimento local, regional e nacional. 

Conforme relação abaixo, a instituição mantém convênios de articulação 

com empresas locais para cooperação técnico-educacional. Estas Empresas e 

Organizações atuam na área de Telecomunicações, Redes, Eletrônica Industrial,  

Administração, Engenharia e na área de Educação, onde são realizadas visitas 

técnicas por professores e alunos dos cursos da FATEC-PR. Algumas das 

organizações que tem convênios com a FATEC-PR são as seguintes: 

 ASSOCIAÇÃO CAIXA ECONOMICA; 

 ASSOCIAÇÃO COPEL; 

 BOSCH; 

 BOTICÁRIO; 

 BRASILSAT; 

 BRITÂNIA; 

 CELLSITE TELECOMUNICAÇÕES; 

 CENETEL; 

 CENTRO EUROPEU; 

 CEPE- PETROBRÁS; 

 CITS; 

 CLIMA SUL AR CONDICIONADO; 

 CNH; 
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 DATAPROM; 

 DIGIMOBI; 

 EBS Sistemas; 

 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA; 

 EMBRATEL; 

 ENERTÉCNICA; 

 FAURENCIA; 

 FUNDAÇÃO CELEPAR; 

 GRÁFICA POSIGRAF; 

 GVT; 

 HAAS DO BRASIL; 

 HDS; 

 HELIX DO BRASIL;  

 HOSPITAL NOSSA SRA DAS GRAÇAS;  

 IEL/SENAI/FIEP/SESI; 

 JTEK; 

 LAB TELECOM; 

 MOTORMAC; 

 NET SERVIÇOS; 

 OMAR CALÇADOS; 

 OMS ENGENHARIA;  

 PERKONS;   

 PK CABLES; 

 REDE ALL SUL CONVÊNIOS;  

 RPC; 

 SASCAR; 

 SECRASO PR;  

 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO; 

 SEICON;  

 SERDIA; 

 SIGMAFONE; 

 SYKES BRASIL;  
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 TEIKON; 

 THYSSENKRUPP; 

 VEXER; 

 WEB CONTROL. 

 TRANSIT TELECOM – TRANSIT DO BRASIL LTDA; 

 BUSINESSNET DO BRASIL LTDA; 

 EDUCARE – EDUCAÇÃO, TRABALHO E CIDADANIA; 

 CETEFE – CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DO 

ESTUDANTE; 

 ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S/A; 

 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE; 

 INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ – SISTEMA FIEP; 

 GS TECNOLOGIA LTDA; 

 G&P; 

 BRASILSAT. 

 Outras. 

A instituição vem ampliando, ainda mais, consideravelmente este leque de 

parcerias para promover mais e mais intensamente a articulação com o meio 

empresarial local e regional. 

A Faculdade possui convênios com instituições e empresas para parceria e 

concessão de descontos. Para a obtenção de tais descontos os alunos deverão, no 

ato da matrícula, efetuar requerimento à FATEC-PR, anexando ao mesmo 

documento comprobatório de sua ligação com a instituição/empresa conveniada.  

Para manutenção do desconto, o aluno ainda com ligações com a empresa 

ou instituição conveniada deverá efetuar, impreterivelmente em sua rematrícula, o 

mesmo procedimento descrito anteriormente, isto é, requerimento e documento 

comprobatório. Sendo deferido o requerimento, o desconto será concedido na 

mensalidade seguinte.  

Os descontos provenientes dos convênios acima descritos não são 

cumulativos entre si, sendo, neste caso, considerado o maior desconto. Não incidem 

também sobre mensalidades de alunos beneficiados com o FIES bem como na 

matrícula e rematrícula.  
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4.36.1.5 Bolsas Acadêmicas Fornecidas pela Mantenedora 

 

A FATEC-PR instituiu uma Comissão Especial para analisar a conveniência, 

os objetivos e a viabilidade em consolidar um Fundo de apoio e incentivo aos 

alunos, visando possibilitar a captação de recursos alternativos e o desenvolvimento 

de um programa de bolsas acadêmicas.  

A concessão de bolsas visa ainda oferecer oportunidade de complementação 

acadêmica a alunos de graduação, bem como o desenvolvimento de outras 

atividades acadêmicas, estimulando a integração ensino-pesquisa-extensão e a 

interdisciplinaridade.  

O número de bolsas depende da disponibilidade orçamentária da IES, bem 

como dos recursos captados. Fica a cargo da comissão a determinação de valores, 

prazos de vigência e demais critérios e especificidades.  

 

4.36.1.6 Financiamento ao Estudo do Ensino Superior – FIES 

 

É um programa do MEC em conjunto com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

que visa financiar, a juros baixos, até 100 % da mensalidade (dependendo da renda 

familiar) de alunos matriculados em instituições de ensino superior particulares 

credenciadas ao programa, como é o caso da FATEC-PR. Para participar o aluno 

deverá aguardar a abertura das inscrições que será comunicada pela IES.  

 

4.36.1.7 Programa Universidade para Todos - PROUNI 

 

É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 

2004, que oferece bolsas de estudos em instituições de educação superior privadas, 

em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes 

brasileiros de baixa renda sem diploma de nível superior. Tem como finalidade a 

concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, 

em instituições privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, 

isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa.  

 

4.36.1.8 Acompanhamento de Egressos  

 

A FATEC-PR manterá um cadastro para registro da atuação profissional dos 

egressos do curso de Pedagogia, sempre que possível atualizado e com dados que 
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lhe permita traçar o perfil da inserção de seus ex-alunos no mercado de trabalho. 

Esses dados serão valiosos também para que o curso possa repensar e rever 

seus objetivos, de acordo com a efetiva demanda verificada pelo mercado de 

trabalho, adequando-o à vocação regional verificada. 

Contudo, não é somente esta modalidade de acompanhamento de egressos 

que se pretende implantar. Como forma de dar continuidade à consolidação e 

aplicação dos conhecimentos adquiridos na graduação, a Faculdade implantará um 

programa de acompanhamento de recém-graduados. Este acompanhamento se 

dará nas áreas descritas a seguir. 

 

a) Apoio ao Egresso  

 

O licenciado em Pedagogia, recém-formado, que pretenda exercer a 

profissão, até um ano após a colação de grau, poderá se utilizar de toda a estrutura 

da Faculdade (orientação técnica pelo professores, utilização da biblioteca e dos 

recursos de informática disponíveis etc.), como suporte para o início de suas 

atividades profissionais. 

 

b) Incentivo à Pesquisa e à Docência 

 

O licenciado em Pedagogia, recém-formado, que pretenda se dedicar à 

docência e à pesquisa, terá todo o suporte acadêmico para desenvolver suas 

atividades ou dar continuidade às atividades que já vinha desenvolvendo na 

graduação, até um ano após a colação de grau. 

Estarão disponíveis na biblioteca, os recursos de informática e orientação 

pelos professores da área de pesquisa de opção do aluno, para elaboração de 

monografias, artigos ou qualquer outro tipo de trabalho acadêmico. 

Haverá até mesmo possibilidade de alguns desses bacharéis virem a compor, 

futuramente, o quadro de docentes da FATEC-PR, se prosseguirem na capacitação 

e qualificação acadêmicas, realizando cursos de pós-graduação em nível de 

mestrado e doutorado, contando até mesmo, em alguns casos, com o fomento da 

entidade mantenedora. 

Atualmente, nos demais cursos ofertados pela IES, existem professores 

contratados que são egressos da FATEC-PR e que cursaram especialização ou 

mestrado em outras instituições 
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c) Meios de divulgação de trabalhos e produções de alunos 

 

Como meio de estimular e divulgar os trabalhos de pesquisa e demais 

atividades acadêmicas, A IES mantém a uma revista científica, intitulada REVISTA 

TECNOLÓGICA DA FATEC-PR de publicação periódica e com ISSN próprio 

solicitado e obtido junto ao IBICT. 

A revista destina-se à divulgação das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Faculdade, bem como ao intercâmbio com outros cursos do Brasil e do 

exterior, pela colaboração de professores e alunos.  

O seu conselho editorial é integrado pelos docentes mais titulados da própria 

instituição, e de professores de conceito notório, especialmente convidados. 

Na revista, que tem periodicidade anual, a Faculdade promove a também a 

editoração dos trabalhos científicos, de reconhecido valor, resultante de 

monografias, dissertações ou teses de seus professores, apresentados em eventos 

científicos ou aprovados em programas de pós-graduação ou resultantes de 

pesquisas realizadas. 

A REVISTA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR está, em 2013, na sua 4ª edição, 

tendo publicado um número a cada ano, desde 2010 quando foi criada. As 

publicações estão disponíveis em formato PDF, no site eletrônico da FATEC-PR, 

onde pode ser feito o download pelos interessados. Também está disponível no 

formato impresso na biblioteca da IES.   

 

d) Preparação para Concursos Públicos  

 

O objetivo aqui é dar continuidade às atividades desenvolvidas durante toda a 

graduação, voltadas para informação e orientação dos alunos sobre as funções 

desempenhadas nas carreiras públicas e sobre a natureza do processo seletivo para 

ingresso nos quadros de cada uma delas. 

Para preparar os alunos para os concursos públicos (ingresso na carreira), a 

Faculdade estimulará seus alunos, particularmente com apoio da disciplina 

"Metodologia da Pesquisa", a buscar métodos eficientes de organização de estudo, 

que lhes facilite a aprendizagem.  

O aluno será orientado a "aprender a aprender", aproveitando melhor seu 
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tempo de estudo, organizando seus horários, criando hábito de estudo constante e 

disciplinado. 

Será trabalhada a idéia de que a otimização da aprendizagem é resultado de 

esforço, disciplina e constância. Esta atividade deverá ajudar a formar no aluno a 

consciência da necessidade do estudo constante durante toda a graduação e do 

estudo contínuo e autônomo após se tornar bacharel.  

A experiência vem demonstrando que os alunos que conquistam as vagas 

nos vestibulares das universidades mais concorridas não são aqueles que depois de 

concluírem o ensino médio, se debruçam sobre os livros dez ou doze horas por dia, 

estudando a exaustão, para recuperar o tempo perdido. Os aprovados que obtêm as 

melhores classificações são aqueles que têm uma história de escolarização. 

Proporcionando e disponibilizando estes recursos, a FATEC-PR estará não 

apenas cumprindo sua missão de formar novos e competentes profissionais, como 

também lhes oferecendo meios para viabilizar o início da carreira e sua integração 

ao mercado de trabalho.   
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5 CORPO DOCENTE  

       

 

5.1 PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

A profissão do magistério é imprescindível na estrutura social de todos os 

povos, requerendo por isso mesmo, adequada e cuidadosa seleção e 

preparo para a mesma. 

 

Sendo o professor de Pedagogia, também um educador, tem diante de si uma 

sociedade cheia de desafios e desigualdades acentuadas. O trabalho do professor 

de Pedagogia diante do contexto em que vive a sociedade mundial é desafiador, já 

que os problemas são extremamente complexos e o entendimento deles tem uma 

relação direta com as ciências gerenciais. Que perfil deve ter um professor, de forma 

a auxiliar o aluno a constituir-se como cidadão, dando oportunidade para que ele 

conheça melhor as relações que se estabelecem no interior das organizações e da 

sociedade. 

Com estas reflexões e, ainda outras pertinentes ao ensino, o Curso de 

Pedagogia estabelece um perfil desejado para o professor da graduação ao 

entender que o conhecimento produzido na Faculdade, fundamentado em pesquisa 

de campo, de laboratório, levantamento bibliográfico e, dominado pelo professor, 

deve ser o instrumental teórico a ser elaborado e recriado, para se transformar em 

saber escolar, ou seja, um saber a ser trabalhado pelo egresso do curso. 

Nesse perfil traçado pelo curso, há uma relação direta entre o professor e os 

novos paradigmas da Educação. Isso se registra da seguinte forma: 

 A aprendizagem é considerada como processo; 

 É dada prioridade à auto-imagem como geradora de desempenho; 

 Valorização da igualdade no relacionamento, entre os sujeitos do processo 

educativo; 

 A relação é entre pessoas e não em funções; 

 A autonomia é encorajada; 

 A Experiência interior e os sentimentos são encarados como fatores 

importantes para potencializar a aprendizagem; 
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 Enfatiza-se a busca do todo, complementando teoria com prática; 

 A aprendizagem vista como processo para a vida toda; 

 A interdisciplinaridade é fundamental para o processo de aprendizagem; 

 O professor também é um aprendiz; 

 Há preocupação com o ambiente favorável à  aprendizagem. 

Sob essa ótica, o professor precisa ter uma formação continuada. Propõe-se, 

dessa forma, juntamente com o professor, desvendar e utilizar os conhecimentos, 

tendo como embasamento metodológico a dialética. Além disso, pretende-se 

desenvolver atividades orientadas de leitura e discussões, reflexão constante da 

prática pedagógica, bem como uma postura investigativa de forma a entender a 

estrutura e organização do espaço. 

Na medida em que o professor se assume como sujeito do seu próprio 

trabalho na sala de aula, em que propicia condições para o aluno tornar-se co-

produtor de conhecimentos, o pedagógico e o político saem fortalecidos. 

Para ser professor do Curso de Pedagogia não é necessário apenas 

dominar o conhecimento a ser repassado, mas ter uma visão holística. “Esse perfil 

envolve um professor que tem conhecimentos na área da psicologia de ensino e 

aprendizagem; didática; de linguagem e métodos a serem utilizados em sala de 

aula”.  

Nessa perspectiva, o perfil adequado dos professores de Pedagogia da 

FATEC-PR deve atender as qualidades ou condições para o magistério superior 

consubstanciam-se em duas direções: a vocação pedagógica e as condições 

profissionais. 

1. Vocação pedagógica: o professor deve pertencer ao tipo de criatura 

humana social, isto é, aquele que é dominado pela tendência de servir aos seus 

semelhantes. A vocação pedagógica desdobra-se em amor pedagógico, sentido de 

valores e consciência de responsabilidade. 

2. Condições profissionais: é necessário estar reforçado por certas 

qualidades profissionais, como erudição crítica e atitude inquisitiva, probidade 

magisterial, alegria e bom humor e tato pedagógico. 

 

5.2 CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

A formação do quadro de docentes do curso de Pedagogia é feita mediante 



 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 219 - 

contratação de profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. Os professores serão contratados em 

tempo integral, parcial ou horista – atendendo plenamente as exigências legais. 

 

5.3 POLÍTICA E PLANO DE CARREIRA 

 

O Plano de Carreira Docente regula as condições de admissão, dispensa, 

direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do magistério da 

FATEC-PR, mantida pela ETC – Escola Tecnológica de Curitiba. 

 

5.3.1 Critérios de Admissão e de Progressão na Carreira 

 

O pessoal docente da FATEC-PR será contratado pela Mantenedora, de 

acordo com o processo seletivo, após indicação do Coordenador, da Direção 

Acadêmica e aprovação pelo Diretor Geral. Em sua indicação, deve a Direção 

Acadêmica comprovar a necessidade da contratação do professor. Após aprovação 

do Diretor Geral, cabe ao Núcleo de Recursos Humanos promoverem o 

recrutamento e seleção do professor, nos termos das normas vigentes. 

O professor, contratado ou aqueles que já fazem parte do corpo docente da 

Instituição serão enquadrados, de acordo com sua titulação, em uma das categorias, 

classes e níveis previstas no Plano de Carreira Docente da FATEC-PR. 

Segue o Regulamento para Admissão de Professores Assistentes, Adjuntos e 

Titulares. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO Nº 004/2010 – CAS : REGULAMENTO PARA ADMISSÃO DE 

PROFESSORES ASSISTENTES, ADJUNTOS E TITULARES 

 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 

disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-

PR, estabelece: 

 

Art. 1º O Professor Assistente, Adjunto ou Titular, do quadro docente da FATEC-PR 

é o Professor de Ensino Superior admitido por prazo indeterminado, para 
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atender necessidades permanentes de atividades de magistério. 

 

Art. 2º O Professor Auxiliar, Visitante ou Substituto, do quadro docente da FATEC-

PR é o Professor de Ensino Superior admitido por prazo determinado, para 

atender necessidades temporárias e/ou emergenciais de atividades de 

magistério. 

 

Art. 3º A admissão de Professores identificados no caput dos arts. 1º e 2º será 

efetivada após aprovação em processo administrativo de seleção de 

pessoal, autorizado pela Direção Geral. 

 

Art. 4º A seleção dar-se-á através da análise de currículos e de antecedentes 

profissionais, da comprovação de titulação (conforme pontuação 

demonstrada no Anexo Único), de exame escrito e de prova didática. 

§ 1º A Banca Examinadora analisará os currículos dos candidatos, atribuindo-lhes 

uma pontuação, a partir do gabarito de avaliação. 

 

§ 2º A avaliação dos títulos terá caráter classificatório, não sendo portanto 

eliminatória com relação à exigência da nota mínima. 

 

§ 3º As provas serão de conhecimentos: escrita e didática e/ou prática experimental, 

quando for o caso, relacionadas com uma ou mais dentre as áreas de 

conhecimento do(s) curso(s) respectivo(s) e terão caráter eliminatório, 

exigindo-se nota mínima 7 (sete) em cada uma delas, resultado da média 

aritmética simples das notas atribuídas por cada membro da banca 

examinadora. 

 

§ 4º Os conteúdos das áreas de conhecimentos sobre as quais deverão versar as 

provas, bem como a bibliografia, serão fixados, para exclusivo efeito do 

processo de seleção, pela Coordenação respectiva. 

 

§ 5º A prova escrita versará sobre a matéria constante do ementário da(s) área(s) de 

conhecimento. 
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§ 6º A prova didática constará de aula com duração de, no máximo, 20 (vinte) 

minutos, a critério da banca examinadora, sobre um tema da área de 

conhecimento.  

 

§ 7 Fará parte da prova escrita e/ou didática, arguição sobre propostas ou 

conhecimentos na área de pesquisa e/ou extensão, quando for o caso. 

 

Art. 5º Em caso de empate será classificado o candidato, de acordo com os 

seguintes critérios em ordem de prioridade: 

 o que obtiver maior nota na prova de didática; 

 o que obtiver maior nota na prova escrita; 

 o que obtiver maior nota na prova de titulação; 

 o que comprovar maior tempo de atividade docente. 

Parágrafo Único - Caso persistir o empate entre os dois ou mais candidatos, será 

beneficiado o de maior idade. 

 

Art. 6º A banca examinadora será constituída de até 2 (dois) docentes, o Diretor 

Geral da Instituição e o(a) Coordenador(a) respectivo curso, ficando a 

presidência a cargo do primeiro dos membros titulares indicados. 

 

Parágrafo único: a direção poderá designar um coordenador, diretor ou membro do 

colegiado para que o substitua. 

 

Art. 7º Os resultados do processo de seleção poderão ser divulgados através de 

edital na própria Instituição e/ou também através de contatos com os 

próprios candidatos. 

 

Art. 11 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

ANEXO ÚNICO 

GABARITO DE AVALIAÇÃO 

 

a) Titulação Acadêmica: (considera-se a maior titulação): 
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I - Pós-Doutorado: 90 pontos; 

II - Doutorado ou Livre-Docente: 85 pontos; 

III - Mestrado: 70 pontos; 

IV - Especialização: 55 pontos; 

V - Graduação: 20 pontos. 

 

b) Cursos ou estágios na Área ou Afins: até 20 pontos: 

I -   Cursos ou estágios de, no mínimo, 360 horas: 10 pontos por curso ou 

estágio; 

II -  Cursos ou estágios de, no mínimo, 180 horas: 5 pontos por curso ou 

estágio; 

III - Cursos ou estágios de, no mínimo, 40 horas: 1 ponto por curso ou 

estágio. 

 

c) Trabalhos e Publicação na Área: até 40 pontos: 

I - Livros editados: até 30 pontos: 

- como autor: até 10 pontos por obra; 

- como co-autor: até 10 pontos por obra dividido pelo nº de co-autores; 

II - Artigos técnico-científicos publicados na área: até 10 pontos: 

Até 2 pontos por trabalho técnico científico; 

III - Publicação de boletins técnicos: até 10 pontos: 

Até 1 ponto por publicação; 

IV - Apresentação de trabalhos em congressos, exposições, similares; 

Até 2 pontos; 

Até 1 ponto por apresentação; 

V - Discos editados, partituras musicais publicadas, porta-folio (fotos de 

obras): até 10 pontos; 

- como autor: 5 pontos por obra; 

- como co-autor: até 5 pontos por obra, dividido pelo nº de co-autores; 

VI - Outros trabalhos e publicações na área: até 10 pontos; 

 

d) Atividades Acadêmicas: até 40 pontos: 

I - Tempo de Magistério Superior da área: até 15 pontos: 

- Docência em Cursos de Graduação: 1 ponto por semestre; 
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- Docência em Cursos de Pós-Graduação: 1,5 pontos por semestre; 

- 0,5 pontos para cada 15 horas/aula; 

III - Orientação de alunos: até 15 pontos: 

- Monografia de Cursos Lato-Sensu: 1 ponto por obra; 

- Dissertação ou Tese de Curso Strictu-Sensu: 2,5 pontos por obra; 

IV - Participação em projetos de extensão (exceto item "d" II) até 10 pontos: 

- como participante: 0,5 ponto por projeto; 

- como coordenador: 1 ponto por projeto; 

V - Participação em projetos de pesquisa: até 10 pontos (exceto item "c" II) 

- como coordenador: 1 ponto por projeto; 

- como participante: 0,5 ponto por projeto; 

VI - Participação em bancas de defesas de dissertação de mestrado, tese de 

doutorado, banca examinadora de concurso público: até 10 pontos: 

1 ponto por participação; 

VII - Membros de Colegiados Universitários: até 10 pontos: 

- coordenador de Colegiado de Curso - 0,5 pontos por semestre; 

- membro de Colegiado Superior - 0,5 pontos por semestre; 

VIII - Monitoria Acadêmica: 0,5 pontos por semestre; 

 

e) Atividades Profissionais (exceto atividades acadêmicas - item "d" I) até 30 pontos: 

I - Exercício profissional: até 20 pontos: 

- Docente no 1º e 2º graus para profissionais legalmente habilitados: 2 

pontos por ano; 

- Atividades profissionais na área de conhecimento: 2 pontos por ano; 

III - Outras atividades: até 20 pontos; 

 

f) Aprovação em Concurso - até 10 pontos: 

- para cargo profissional: 05 pontos por concurso; 

- para o magistério de 1º e 2º graus - 05 pontos por concurso; 

- para magistério superior: 10 pontos por concurso; 

g) Outras funções e atividades -  até 30 pontos: 

I - Participação em atividades administrativas em entidades públicas ou 

privadas: 5 pontos por ano; 
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II - Organização e coordenação de congressos, simpósios, festivais, 

seminários, exposições: 5 pontos por evento; 

III - Conferências e palestras proferidas, em nível superior na comunidade: 1 

ponto por evento; 

IV - Participação como ouvinte em congressos, simpósios e similares, com 

duração mínima de 20 horas: 0,5 pontos por evento; 

V - Direção de filmes de vídeos, de peças teatrais, de óperas, de musicais e 

de espetáculos de dança: 5 pontos por direção; 

VI - Regência de Concertos: 5 pontos por Regência; 

VII - Membro de associações científicas ou culturais com filiação mínima de 

um ano, com cargo de direção: 5 pontos por mandato; 

VIII - Prêmios, distinções e láureas acadêmicas: até 5 pontos. 

 

§ 1º Sempre que houver casos de co-autoria, os atributos deverão ser divididos 

proporcionalmente ao número de autores. 

§ 2º  Somente serão pontuadas as atividades que tiveram afinidade com área objeto 

do Processo de seleção. 

§ 3º Somente serão pontuadas as atividades realizadas após a conclusão do Curso 

e Graduação, exceto no caso de trabalhos, publicações na área e 

monitoria. 

§ 4º No caso de atividades exercidas concomitantemente, serão consideradas 

apenas as de maior pontuação. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.3.2 Plano de Cargos e Salários 

 

A seguir está apresentado o Plano de Carreira Docente da FATEC-PR. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº  018/2008 – CAS : REGULAMENTO DO PLANO DE CARREIRA 

DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

O Conselho de Administração Superior da FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE CURITIBA (FATEC-PR), Instituição de Ensino Superior, mantida pela ESCOLA 

TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA. (CNPJ: 04.972.854/0001-90), no uso de suas 
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atribuições e observando o disposto no Regimento Geral, tendo como objetivo 

atender ao disposto no art. 53, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 9.394/1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação), bem como ao previsto no parágrafo 2º, do art. 

461, do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), ), 

regulamentado pelas Portarias No. 02, de 25 de Maio de 2006 e Portaria 05, de 20 

de novembro de 2008, disciplinando a admissão, progressão e promoção dos 

docentes de nível superior, fixa as condições para implementação do Plano de 

Carreira Docente da FATEC-PR e aprova a regulamentação a seguir. 

 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE DA FATEC-PR 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º -  O presente Regulamento do Quadro de Carreira Docente é o instrumento 

que regulamenta os procedimentos operacionais e disciplinares da política 

de pessoal docente da Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 

 

Art. 2º - Os fins deste Regulamento são: 

I -     Orientar o ingresso, a promoção e o regime de trabalho do corpo 

docente do quadro de carreira; 

II -    Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos 

professores do quadro de carreira de modo a assegurar um quadro 

de pessoal bem qualificado para a Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba; 

III -   Estimular o professor para o exercício eficaz das funções 

docentes; 

IV -   Promover o crescimento funcional do docente; 

V -    Possibilitar o recrutamento de profissionais de reconhecida 

competência. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 
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Art. 3º - São consideradas atividades acadêmicas do magistério, próprias do corpo 

docente no ensino superior, aquelas descritas no Regimento da 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba, operacionalizadas através de: 

I -  horas-aula ministradas no ensino de graduação ou de pós-graduação; 

II - horas-atividade desenvolvidas na área da pesquisa ou concernentes à 

produção, ampliando revisão ou aprofundamento do conhecimento; 

III - horas-atividade desenvolvidas para o atendimento à comunidade, sob 

a forma de cursos e serviços especiais; 

IV - horas-atividade inerentes à administração escolar, acadêmica, 

direção, coordenação e assessoramento. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 4º - O corpo docente, cujos membros são recrutados dentre profissionais das 

várias áreas do saber, é constituído por: 

I - Professores integrantes do Quadro de Carreira Docente; 

II - Professores Visitantes ou Substitutos. 

Parágrafo Único: Podem ser contratados Professores Visitantes ou Substitutos, em 

caráter de substituição eventual ou para o desenvolvimento de programas 

especiais de ensino, pesquisas ou extensão. 

 

Art. 5º -  A contratação de Professor Visitante ou Substituto será feita nos termos 

das normas específicas aprovadas pelo Conselho de Administração 

Superior, por proposta da Diretoria Geral, por período determinado. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS CATEGORIAS E DO INGRESSO NA CARREIRA 

 

Art. 6º - O Quadro de Carreira Docente está hierarquizado em 04 (quatro) categorias 

funcionais e respectivas referências, assim designadas: 

a)  Professor Assistente - Referências: A, B, C, D, E. 

b)  Professor Adjunto -  Referências: A, B, C, D, E. 

c)  Professor Titular  -  Referências: A, B, C, D, E. 
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Art. 7º  - Para as categorias de Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor 

Titular, são exigidos, além do diploma de curso superior na área de 

conhecimento, os seguintes requisitos: 

a) Professor Titular: 

     Possuir o título de Doutor na área que irá atuar, obtido nos termos da 

lei ou título de Mestre na área de atuação, acrescido de 10 (dez) anos 

de experiência comprovada no magistério superior. 

b) Professor Adjunto: 

     Possuir o título de Mestre na área em que irá atuar, obtido nos termos 

da lei. 

c) Professor Assistente: 

     Possuir o título de Mestre em área distinta da que irá atuar ou o título 

de Especialista na área que irá atuar, obtido nos termos da lei. 

d) Professor Auxiliar: 

     Possuir o título de Bacharel/Licenciado na área que irá atuar, obtido 

nos termos da lei. 

Parágrafo 1º Aos Professores Auxiliares é vedado o enquadramento no regime de 

dedicação TP20 (Tempo Parcial de 20 Horas) , TP30  (Tempo Parcial de 

30 Horas) e TI40  (Tempo Integral de 40 Horas). 

Parágrafo 2º Aos Professores Assistentes é vedado o enquadramento no regime de 

dedicação TP20 (Tempo Parcial de 20 Horas), TP30  (Tempo Parcial de 

30 Horas). 

Parágrafo 3º Ficam limitadas à carga horária de 16 horas/aula por semana, as 

atividades docentes de sala de aula, aos Professores Assistentes, 

Adjuntos e Titulares. 

 

Art. 8º  -  A contratação ou dispensa do docente, nos termos da legislação em vigor, 

é de competência da Entidade Mantenedora, nos termos do seu Estatuto 

e do Regimento da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, por proposta da 

Direção Geral. 

Parágrafo 1º A contratação ou promoção para as diversas categorias funcionais e 

respectivas referências, deverão ser solicitados pelo docente interessado, 

mediante protocolo de requerimento pessoal a Direção Geral. 
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Parágrafo 2º A partir do primeiro dia do mês subsequente à aprovação do 

enquadramento ou da promoção pela Entidade Mantenedora, o docente 

fará jus ao recebimento dos novos valores referentes à sua categoria 

funcional, nos termos do despacho de deferimento da solicitação pela 

Direção Geral, por delegação de competência. 

Parágrafo 3º  A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na 

comprovação da documentação apresentada implica no cancelamento do 

enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais. 

 

Art. 9º - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no Artigo 7º, em cada caso. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

Art. 10 -  O docente integrante do Quadro de Carreira fica sujeito a um dos 

seguintes regimes de trabalho, definidos pelo número de horas 

contratadas, sejam horas-aula ou horas-atividade ou ambas: 

I -    Tempo Integral (TI) com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho; 

II -  Tempo Parcial (TP) com obrigação de prestar no mínimo 12 (doze) 

horas semanais de trabalho; 

III - Regime Horista (RH) para os que cumprem menos de 12 (doze) 

horas semanais de trabalho e percebem seus vencimentos 

exclusivamente em função das horas-aula ou horas-atividade 

contratadas. 

Parágrafo Único: A distribuição do número de horas-atividade destinadas ao 

ensino, pesquisa, extensão e à administração acadêmica, será definida 

pela Diretoria Geral após aprovação do respectivo plano orçamentário 

pela Entidade Mantenedora, por proposta da Direção Geral, nos termos 

da legislação. 
 

CAPÍTULO VI 

DOS VALORES E VANTAGENS 

 

Art. 11 - Os integrantes do Quadro de Carreira Docente são remunerados segundo a 
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categoria funcional de enquadramento, respectivas referências e o regime 

de trabalho, conforme os valores expressos na tabela salarial específica, 

aprovada e atualizada periodicamente de acordo com a legislação, pela 

Entidade Mantenedora. 

Parágrafo 1º  O valor total dos salários será calculado em função do valor 

pecuniário da hora-aula ou hora-atividade da respectiva categoria 

funcional em que o docente estiver enquadrado nas suas funções de 

magistério da área e cursos de graduação. 

Parágrafo 2º  A remuneração das horas-aula ou horas-atividade, nos cursos ou 

programas de Pós – graduação e Extensão, quando ministrados em 

módulos ou em caráter eventual, será fixada em cada caso, em função 

das características do programa. 

I - A Diretoria Administrativa publicará, em ato próprio, o valor da 

remuneração aludida, em cada caso, fixada pela Entidade 

Mantenedora. 

II -   A remuneração em questão cessará quando terminarem as atividades 

do evento, segundo a sua programação, e não gerará direitos de 

continuidade por ser atividade eventual, temporária e por obra certa. 

Art. 12 - A hora-aula compreende, para efeitos de remuneração, a aula efetivamente 

ministrada, seu planejamento e preparação, avaliação dos alunos e 

registro de notas e frequências. 

Parágrafo Único: O professor poderá ser convocado a estar presente em reuniões 

de coordenação, seminários, congressos, encontros diversos, semanas de 

estudos ou programas congêneres, no período que coincide com seu 

horário de trabalho, quando solicitado pelos seus coordenadores ou 

diretores ou quando seus alunos participam do mesmo evento. 

 

Art. 13 - A remuneração do Professor Substituto é fixada tendo em vista a 

qualificação do contratado, observada, sempre que possível, a 

correspondência com os valores estabelecidos para Professor do Quadro 

de Carreira Docente e o regime de trabalho que lhe for definido, nos 

termos do contrato. 

 

Capítulo VII 
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DA PROMOÇÃO 

 

Art. 14 – A promoção do pessoal docente ocorrerá, exclusivamente, dentro de cada 

referência de cada categoria funcional, conforme previsto no artigo 6º e 

obedecerá às disposições seguintes e dar-se-á: 

 

I – Por critérios objetivos e automáticos, por antiguidade e merecimento, 

onde; 

 

a) a promoção automática por antiguidade – todo professor terá 

direito a um adicional por tempo de serviço equivalente a 5% 

(cinco por cento) do seu salário-base mensal para cada cinco (5) 

anos trabalhados na FATEC-PR, independentemente do número 

de quinquênios. 

 

b) a promoção automática por merecimento – todo professor terá 

direito a um adicional por titulação, incidente sobre o valor da hora 

aula básica contratada, acrescida do repouso semanal 

remunerado e consideradas as 4,5 semanas a que alude o § 1º, 

do art. 320, da CLT, de 10% (dez por cento) para Mestres e de 

15% (quinze por cento) para Doutores. 

 

II – as promoções não automáticas observarão sempre os critérios de 

alternância entre antiguidade e merecimento. 

 

a) A promoção por antiguidade dar-se-á por tempo de serviço na 

referência da categoria funcional, na instituição e do professor; 

b) a promoção não automática, por merecimento, dar-se-á entre os 

candidatos habilitados, por decisão do CAS – Conselho de 

Administração Superior da FATEC-PR segundo critérios, 

meramente indicativos, de acordo com Regimento Geral, 

aprovado pelo MEC. 

 

Artigo 15 – Será utilizada como critério de desempate a existência de maior tempo 
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de serviço na categoria, ou maior tempo como docente na FATEC-PR, 

ou, por fim, maior tempo de docência no ensino superior. 

 

Artigo 16 - As Promoções automáticas por merecimento e antiguidade, na forma 

prevista no inciso I, do artigo 14, serão efetivadas pelo órgão de 

administração de pessoal da FATEC-PR. 

 

Artigo 17 - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no Artigo 7º, em cada caso. 

Parágrafo 1º - A ascensão no sistema de referências, definido pelas letras A, B, C e 

D e E no Artigo 6º, será feita exclusivamente pela pontuação obtida nos 

termos das exigências das Tabelas I e II em anexo, em função da 

produção científica e intelectual do docente e significará um acréscimo 

no valor hora-aula ou hora-atividade de 3% (três por cento) a cada letra 

conquistada. 

Parágrafo 2º - Para o primeiro enquadramento, o professor poderá apresentar toda 

a sua produção científica ou intelectual e, após este ato, só será aceita a 

produção nova, a partir da data desse enquadramento. 

Parágrafo 3º - A ascensão no sistema de referências deverá ser requerida no mês 

de dezembro de cada ano, para que haja tempo hábil para apreciação e 

aprovação para o período letivo seguinte. 

Parágrafo 4º  Para ascensão à referência “E”, em qualquer categoria funcional, 

exige-se como condição mínima necessária, a publicação de pelo menos 

um livro didático, técnico, científico ou relacionado à área de atuação do 

docente, segundo as normas em vigor. 

 

Art. 18 - O docente que pleitear a promoção para a categoria funcional desejada, 

deve observar o seguinte: 

a)  Como primeira providência, encaminhar uma solicitação formal ao 

coordenador do seu curso, juntando os comprovantes necessários para 

o enquadramento; 

b) Por sua vez, o coordenador após analisar o caso em particular, 

formalizará seu parecer, a partir do qual, se favorável, o docente 

deverá dar entrada a um requerimento protocolado ao Diretor Geral, 
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juntando os documentos e o parecer do(a) coordenador(a) do curso; 

c) Após análise final pela Direção Geral e pela Mantenedora, se for 

aprovada, a promoção passará a vigorar no início do próximo semestre 

letivo, quando então, o docente fará jus ao recebimento dos novos 

valores referentes à sua categoria funcional. 

 

Artigo 19 - A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na 

comprovação da documentação apresentada implica o cancelamento do 

enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 20  -  A instituição desenvolverá um Programa de Capacitação Docente – PCD, 

com o fim de promover a melhoria da titulação do seu corpo docente e sua 

respectiva promoção no Quadro de Carreira Docente. 

Parágrafo 1º - Os auxílios financeiros ou de afastamento das atividades para 

ingresso e desenvolvimento de cursos de pós-graduação de interesse 

institucional serão definidos pela Diretoria Geral, após aprovação de plano 

orçamentário próprio pela Entidade Mantenedora. 

Parágrafo 2º - O docente a quem for concedida licença remunerada, bolsa ou 

qualquer outra ajuda financeira para estudos, obriga-se a servir a 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba, após seu regresso ou término do 

benefício, por período equivalente, nos termos fixados no respectivo 

contrato. 

Parágrafo 3º - A Faculdade de Tecnologia de Curitiba incentivará, dentro dos seus 

limites orçamentários, a participação docente em congressos, seminários 

e eventos congêneres, para publicação de trabalhos científicos ou 

intelectuais, de interesse institucional, na forma aprovada pela Direção 

Geral. 

  

Art. 21 - Os afastamentos para realizar curso de pós-graduação, participar de 

congressos ou seminários e outros eventos são objetos de 

regulamentação específica pelo Conselho de Administração Superior, nos 

termos propostos pela Direção Geral. 
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Art. 22 - Para o enquadramento neste Quadro de Carreira Docente, é exigida uma 

das seguintes condições do professor: 

I - Estar contratado como Professor no Quadro atual e no exercício de 

suas funções; 

II - Vir a ser contratado, não em caráter temporário, em qualquer regime 

de trabalho em vigor na Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 

Parágrafo Único Estende-se o enquadramento ao professor que, estando afastado 

da Instituição, devidamente autorizado pela Direção Geral, atenda aos 

incisos deste artigo. 

 

Art. 23 - Cabe a Direção Geral constituir Comissão Especial constituída de 

Coordenadores de Cursos e Docentes, com respectivas atribuições, para 

implementar todo o processo de enquadramento dos professores. 

Parágrafo Único: Preside as reuniões da Comissão citada neste artigo, o Diretor-

Geral e, no impedimento deste, o coordenador do curso com maior 

número de docentes. 

 

Art. 24 - Este regulamento pode ser reformado ou alterado mediante proposta da 

Direção Geral e aprovação da Entidade Mantenedora. 

  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Art. 25 -  Os docentes em exercício na da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, na 

data de aprovação do presente Regulamento permanecem, pelo princípio 

do direito adquirido, no mínimo, na categoria funcional em que estavam 

enquadrados. 

Parágrafo Único: Se desejarem, os aludidos docentes poderão solicitar novo 

enquadramento neste Regulamento, dentro do prazo de 02 (dois) anos, 

findo o qual, serão considerados num quadro fixo e em extinção. 

 

Art. 26 – Este regulamento, que contem o quadro de carreira, entrará em vigor no 

primeiro dia do mês seguinte ao que for publicada a decisão 

homologatória pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 
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ANEXO ÚNICO 

Tabelas de Enquadramento Funcional 

TABELA I 

Nº DE 
ORDEM  PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INTELECTUAL 

Nº DE 
PONTOS 

01 Livro editado, como autor ou coautor. 50 

02 Monografia de conclusão de projeto de pesquisa. 20 

03 Monografia de conclusão de projeto de extensão. 20 

04 Orientação comprovada de tese de Doutorado. 20 

05 Artigo publicado em periódico especializado. 10 

06 Trabalho apresentado em congressos/seminários. 10 

07 Autor de capítulo ou parte de livro publicado. 10 

08 Orientação comprovada de dissertação de Mestrado. 10 

09 Livro publicado em outra área, de cunho geral. 10 

10 Apostila publicada, em uso na instituição. 5 

11 Orientação comprovada de monografia de Especialização. 5 

12 Artigo publicado em revista de caráter geral. 2 

13 Tradução de artigo ou capítulo de livro publicado. 2 

14 Conferência proferida, com resumo publicado (cada). 2 

 
TABELA II 

NÚMERO DE PONTOS EXIGIDOS PARA ASCENSÃO NAS REFERÊNCIAS 

CATEGORIAS – REFERÊNCIAS A B C D E 

Assistente - 40 80 120 160 

Adjunto - 70 140 210 280 

Titular - 100 200 300 400 

 
TABELA III 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO – 2010 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.4 ESTÍMULOS PROFISSIONAIS 

 

A seguir estão descritos os estímulos proporcionados pela FATEC-PR aos 

seus docentes. 

 

CATEGORIAS – REFERÊNCIAS 
Hora/ 
Aula 

TP 
20 horas 

TI 
40 horas 

    

Assistente 19,00 1.710,00 3.420,00 

Adjunto 20,00 1.800,00 3.600,00 

Titular 25,00 2.250,00 4.500,00 
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5.4.1 Apoio à produção científica, técnica, pedagógica e cultural 
 

Visando à contínua qualificação do seu corpo docente, a FATEC-PR 

incentiva, de várias formas, o progresso intelectual dos professores. Uma delas é a 

publicação de trabalhos de seus docentes na Revista Tecnológica da FATEC-PR.  

Outra forma de contribuir para o aperfeiçoamento dos seus docentes é 

assegurar apoio ao professor que se afastar de suas funções para: 

 aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou estrangeiras; 

 prestar colaboração a outras instituições de ensino superior ou de 

pesquisa; 

 participar de cursos, congressos, seminários e outros eventos de natureza 

científica, cultural ou técnica, relacionados com as suas atividades 

acadêmicas na FATEC-PR.  

Especificamente, a política de recursos humanos, para o período do seu 

Plano de Desenvolvimento Institucional, contempla várias iniciativas e diretrizes, a 

saber: 

 estabelecimento de incentivos funcionais, sob a forma de acréscimo 

percentual aos salários, mediante progressões horizontais, por 

merecimento, para a produção científica e tecnológica dos docentes, 

expressa em livros e artigos publicados, patentes obtidas e comunicações 

apresentadas em congressos e outros eventos assemelhados; 

 permissão e encorajamento a um número crescente de professores, para 

que façam cursos de pós-graduação, especialmente os de stricto sensu; 

 ampliação do leque de ofertas de cursos de especialização e atualização 

destinados a docentes; 

 estabelecimento de convênios, com entidades públicas e particulares, do 

país e do exterior, que permitam a oferta de cursos, estágios e 

treinamentos aos professores; 

 aumento e diversificação dos cursos que visem à capacitação e ao 

aprimoramento didático-pedagógico do docente; 

 oferta de cursos e de estágios que permitam o aumento do número de 

professores engajados, como coordenadores ou simples pesquisadores, 

nos projetos de pesquisa e extensão da FATEC-PR.  
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5.4.2 Cursos de Capacitação e Eventos 
 

Os professores da FATEC-PR poderão receber incentivos financeiros para 

participação em eventos de sua área de atuação (congressos, simpósios e outros 

encontros científicos), limitada a participação em até duas vezes ao ano, por 

professor e desde que o projeto seja aprovado pela Instituição. 

Aos docentes com necessidade de realização de cursos de pós-graduação 

lato e stricto sensu em que seja necessário afastamento do cargo docente, haverá 

tratamentos específicos, conforme regulamento em anexo. 

Ao docente com titulação de especialista, a FATEC-PR poderá destinar 

recursos para cobrirem parte de suas despesas com o curso de mestrado aprovado 

pela instituição, sem necessidade de afastamento, respeitadas as cláusulas do 

contrato de vínculo com a instituição após o término do curso. 

Ao docente com titulação de mestre, a FATEC-PR poderá destinar recursos 

para cobrirem parte de suas despesas com o curso de doutorado aprovado pela 

instituição, sem necessidade de afastamento, respeitadas as cláusulas do contrato 

de vínculo com a instituição após o término do curso. 

Uma vez ao ano, a FATEC-PR promove um evento técnico, científico e 

pedagógico, denominado Semana Tecnológica, constituído por palestras 

acadêmicas de assuntos pertinentes aos cursos, exposição de trabalhos acadêmicos 

de alunos e professores, exposição de revistas e livros, divulgação de artigos 

publicados pelo corpo docente e discente e exposição de produtos de empresas 

parceiras. 

A FATEC-PR promove cursos de pós-graduação Lato Sensu nos quais seus 

docentes tenham uma quantidade suficiente das vagas oferecidas, com desconto de 

50% (cinquenta por cento) na mensalidade, ou mesmo, dependendo da situação, 

bolsa de 100%. 

A FATEC-PR manterá em seu Quadro Docente um mínimo de 20% de 

mestres e doutores na área de concentração dos cursos e de mais 20% de mestres 

e doutores em outras áreas dos cursos, significando isto uma constante atualização. 

 

5.4.3 Incentivo à formação/atualização pedagógica dos docentes 
 

A FATEC-PR, preocupada com a formação pedagógica de seus docentes, 
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tem como política promover o desenvolvimento, aprimoramento e qualificação do ser 

humano como agente de transformação social, contribuindo com uma alternativa de 

atendimento educacional flexível e que elimina barreiras, facilitando o acesso ao 

conhecimento por meio da educação à distância e presencial. Uma de suas 

principais diretrizes está em facilitar o acesso à formação pedagógica de 

profissionais graduados, habilitando-os, assim, para o exercício da docência. 

Na Política de Capacitação Docente estão descritas todas as ações 

institucionalizadas de incentivo à formação/atualização pedagógica dos docentes. A 

FATEC-PR acredita que o grande diferencial de uma Instituição de ensino é o seu 

quadro de docentes, visto que as mudanças ocorrem com velocidade ímpar, 

tornando necessário a atualização constante, quer no aspecto específico das 

disciplinas, quer no aspecto didático pedagógico. 

 

5.5 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um conjunto de professores, de 

elevada formação e titulação, contratados em tempo integral e parcial, que 

respondem mais diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto 

Pedagógico do Curso. Dessa forma, o Núcleo é o órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a atualização, 

revitalização do mesmo.  

As atribuições do Núcleo Docente Estruturante consistem em: 

I. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário; 

IV. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Colegiado; 

V. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

VI. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

VII. Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao 

Colegiado de Curso a indicação ou substituição de docentes, quando 

necessário. 
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O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do respectivo curso segue a 

Resolução n.º 01, de 17 de junho de 2010, conforme os parâmetros a seguir: 

I. ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo 

docente do curso;  

II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida 

em programas de pós- graduação stricto sensu;  

III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral;  

IV. assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de 

modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do 

curso. 

 

5.6 INTERDISCIPLINARIDADE NA PRÁTICA DOCENTE  

 

Entre os princípios pedagógicos que estruturam as áreas de conhecimento 

destaca-se como eixo articulador, a interdisciplinaridade. Para observância da 

interdisciplinaridade é preciso entender que as disciplinas resultam de recortes e 

seleções, historicamente constituídos.  

A forma de inserção e abordagem das disciplinas num currículo escolar é em 

si mesma indicadora de uma opção pedagógica de propiciar ao aluno a construção 

de um conhecimento fragmentário ou orgânico e significativo, quanto à compreensão 

dos fenômenos naturais, sociais e culturais.  

É importante deixar claro que a prática docente, ao adotar a 

interdisciplinaridade como metodologia no desenvolvimento do currículo escolar, não 

significa o abandono das disciplinas nem supõe para o professor uma “pluri-

especialização” bem difícil de imaginar, com o risco do sincretismo e da 

superficialidade.  

Para maior consciência da realidade, para que os fenômenos complexos 

sejam observados, vistos, entendidos e descritos torna-se cada vez mais importante 

a confrontação de olhares plurais na observação da situação de aprendizagem. Daí 

a necessidade de um trabalho de equipe realmente pluridisciplinar e que 

impossibilite a fragmentação do conhecimento.  

O projeto pedagógico em seus conteúdos programáticos busca a 

interdisciplinaridade e a instituição coloca à disposição dos professores e 
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coordenadores o coordenador pedagógico, que possui como objetivo principal o eixo 

articulador do curso e suas nuances.  

 

5.7 COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 

A Coordenação acadêmica do curso de Pedagogia é feita mediante 

contratação de profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da 

CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas – em tempo integral.  

A Faculdade tem como norma que os coordenadores sejam aqueles de maior 

titulação, em regime de tempo integral, portadores de experiência profissional e 

acadêmica e não-acadêmica adequadas. Avalia ainda o potencial interdisciplinar dos 

docentes dando preferência àqueles de maior adequação neste quesito para 

ocuparem a função de coordenação.  

 

5.7.1 Atuação do coordenador 
 

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, de livre escolha 

da Direção Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido ou 

destituído a qualquer tempo. 

São atribuições do coordenador de curso: 

 Administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas 

do Curso, promovendo a integração dessas atividades e dessas com as 

da administração superior; 

 Executar e fazer cumprir as decisões emanadas dos órgãos superiores; 

 Convocar e presidir as reuniões do colegiado de curso, com direito a voto, 

inclusive o de qualidade; 

 Encaminhar aos demais órgãos da administração superior as sugestões e 

expedientes das respectivas áreas de competência; 

 Elaborar e apresentar ao Diretor Acadêmico, os anteprojetos de planos 

didático-pedagógicos necessários ao bom funcionamento do Curso; 

 Sugerir providências referentes aos serviços administrativos do Curso e 

elaborar relatórios anuais das atividades da mesma, para apreciação pela 

Direção Geral; 

 Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e didático-pedagógico, bem 
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como a assiduidade do pessoal docente e seus horários de atividades; 

 Autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos pertinentes ao 

âmbito do Curso; 

 Analisar os requerimentos de transferências e outras atividades 

correlatas; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e 

as deliberações dos órgãos da administração da FATEC-PR; 

 Dar atendimento pessoal a alunos e professores, encaminhando, 

conforme o caso, aos órgãos e funcionários competentes para as devidas 

providências; 

 Propor à Direção Geral a contratação de docentes, conforme as 

necessidades do Curso; 

 Participar na elaboração do currículo pleno do curso e suas alterações, 

bem como da definição das diretrizes e objetivos de cada disciplina ou 

atividade; 

 Promover a articulação horizontal e vertical da execução curricular do 

curso sob sua coordenação; 

 Fornecer ao Diretor Acadêmico e à Secretaria Geral subsídios para a 

elaboração do calendário acadêmico; 

 Participar, na qualidade de membro nato, das reuniões do Conselho de 

Administração Superior; 

 Exercer outras atribuições, previstas no Regimento Geral ou em atos 

normativos internos ou decorrentes da natureza das suas funções; 

 Definir os planos de estudos de adaptação para alunos reprovados, além 

de critérios de equivalência de estudos, aulas de dependências ou 

adaptações; 

 Propor à Direção Geral da FATEC-PR a oferta de período especial; 

 Fixar os horários das disciplinas ofertadas pelo curso, eliminando 

coincidências. 

 Acompanhar o cumprimento dos programas das disciplinas com seus 

respectivos planos de ensino. 
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6 INSTALAÇÕES PARA O CURSO  

       

 

6.1 ESPAÇO FÍSICO DO CURSO 

- 

O espaço físico disponibilizado pela FATEC-PR aos seus alunos, professores 

e funcionários foi projetado de tal maneira que atenda, da maneira mais satisfatória 

possível, dentro dos critérios estabelecidos pelo MEC, aos seguintes requisitos: 

a) Dimensão – espaço físico adequado para o número de usuários e para o 

tipo de atividade; 

b) Acústica – isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso 

de equipamentos, se necessário; 

c) Iluminação – luminosidade natural e/ou artificial; 

d) Ventilação – adequada às necessidades climáticas locais ou com 

equipamentos,se necessário; 

e) Mobiliário e aparelhagem específica – adequado e suficiente; 

f) Limpeza – áreas livres são varridas e sem lixo, os pisos são lavados 

regularmente, mantendo-os sem sujeira, poeira e lixo. O depósito e as 

cestas de coleta de lixo estão disponibilizados em lugares estratégicos, 

como próximos às salas de aulas na cantina, na biblioteca, nas salas de 

estudo etc. A IES mantêm, também, suas instalações sanitárias com pisos, 

paredes e aparelhos lavados e desinfetados, contando para isso com 

pessoal adequado e material de limpeza disponível. 
 

6.1.1 Descrição da Estrutura Física da FATEC-PR 
 

O quadro a seguir apresenta a distribuição das instalações físicas geral da 

FATEC-PR, incluindo salas de aula, instalações para docentes, área de alimentação, 

laboratórios, biblioteca, auditório e instalações sanitárias. 
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ÁREA (m2) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

16,00 Sala da Direção Geral 

18,15 Sala das coordenações 

18,74 Sala das coordenações de Cursos Técnicos 

21,00 Sala de Professores 

12,00 Sala de reuniões / Atendimento Psicopedagógico / 

Empresa Junior.  

16,00 Sala de CPA e NDEs 

3,89 WC Feminino da Administração 

3,89 WC Masculino da Administração 

26,00 Recepção da Entrada pela Rua Mateus 

16,94 Hall de Entrada da Secretaria e Coordenações  

6,00 Tesouraria/RH (junto a Secretaria Geral) 

28,10 Secretaria Geral 

73,93 Hall Principal 

39,36 Laboratório de Telecomunicações 

39,08 Laboratório de Eletrônica 1 

55,53 Laboratório de Eletrônica 2 

39,22 Laboratório de Informática e Redes 1 

38,50 Laboratório de informática e Redes 2 

31,65 Laboratório de Redes 

96,66 Biblioteca 

39,00 Sala de aula 01 

39,00 Sala de aula 02 

39,00 Sala de aula 03 

39,00 Sala de aula 04 

39,00 Sala de aula 05 

39,00 Sala de aula 06 

55,56 Sala de aula nº 07 

44,00 Sala de aula nº 08 

75,71 Sala de Aula 09 

90,00 Auditório / Sala de Aula 10 

39,00 Brinquedoteca 

159,01 Área de circulação (Corredores, …) 

31,37 WC Masculino 

23,34 WC Feminino 

3,54 WC para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) 

47,34 Almoxarifado, ao lado do Laboratório de Química)  

40,00 Laboratório de Química  

12,08 Almoxarifado (Núcleo de Materiais e Patrimônio) 

82,2 Cantina e Área Coberta de Convivência 

 Estacionamento de professores e de PNE 

 Quadra Poliesportiva 

 Área de Convivência 

3400,00 m2 ÁREA TOTAL 
Quadro 22 - Espaços Físicos da Infraestrutura da FATEC-PR. 

 

6.1.2 Salas de Aula 
 

As salas de aula da FATEC-PR são dimensionadas para atender 

satisfatoriamente às atividades acadêmicas nelas realizadas, sendo adequadas ao 

número de alunos e de disciplinas dos cursos de graduação e de pós-graduação, 
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disponibilizando para seus alunos e professores um ambiente iluminado, ventilado, 

com boa acústica, limpo, com móveis e acessórios para o bom andamento das 

aulas. 

 

6.1.3 Instalações para docentes 
 

Os docentes dos cursos de graduação da FATEC-PR contam com uma sala 

de professores, na qual é possível fazer reuniões, atender alguns alunos para 

orientações gerais, além de se constituir um espaço de encontro dos docentes de 

vários cursos. 

A sala dos professores atende satisfatoriamente aos requisitos de iluminação, 

ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos, sendo adequada para o 

número de usuários e para o tipo de atividade. 

 

6.1.4 Instalações administrativas 
 

Na FATEC-PR, em suas instalações, existem salas destinadas 

especificamente para as funções administrativas da Instituição e dos cursos 

oferecidos (secretaria, tesouraria, almoxarifado, patrimônio etc.). 

A IES considera que o espaço físico reservado para esses setores é 

adequado para o número de usuários e para o tipo de atividade desenvolvida. Tais 

espaços atendem satisfatoriamente as condições de iluminação, ventilação, 

acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos. 

 

6.1.5 Instalações para a Coordenação do curso 
 

O coordenador do curso de Pedagogia da FATEC-PR possui uma sala 

específica, na qual é possível fazer reuniões com docentes do curso, atendimento a 

alunos e desenvolver atividades administrativas inerentes à rotina de cada curso. 

A sala do coordenador de curso atende satisfatoriamente aos requisitos de 

iluminação, ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos, sendo 

adequada para o número de usuários e para o tipo de atividade. 
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6.1.6 Auditórios e Salas de Conferência 
 

A FATEC-PR dispõe de um (1) mini-auditório,  onde a Instituição realiza 

eventos relacionados aos seus cursos, servindo também como sala de conferência e 

sala de aula. O auditório apresenta um espaço físico adequado para o número de 

usuários e para o tipo de atividade que se destina e atende, adequadamente, aos 

requisitos de iluminação, ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos. 

 

6.1.7 Gabinetes de Trabalho para Professores em Tempo Integral  
 

A Instituição possui gabinetes de trabalho implantados para os docentes em 

tempo integral com adequada: disponibilidade de equipamentos de informática em 

função do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

 

6.1.8 Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 
 

A FATEC-PR se preocupa em garantir os requisitos mínimos de 

acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais que estudam ou 

venham a estudar na Instituição, tendo como referência a norma ABNT 9050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 

Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos 

Urbanos.  

A IES atende tais normas e também à Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 

2003 (que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos, e de credenciamento de instituições). A instituição adota os seguintes 

procedimentos: 

 

Para alunos com deficiência física 
 

Para alunos com deficiência física, a EIS proporciona: 

 eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; 

 reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 
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serviços; 

 construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, 

facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

 adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas; 

 colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível 

aos usuários de cadeira de rodas. 

 

Para alunos com deficiência visual 
 

Há o compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

 máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, 

sistema de síntese de voz; 

 gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

 plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas; 

 software de ampliação de tela; 

 equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com 

visão subnormal; 

 lupas, réguas de leitura; 

 scanner acoplado a computador; 

 plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 

em Braille. 

 

Para alunos com deficiência auditiva 
 

Existe o compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja 

solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

 quando necessário, intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este 

não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

 flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 
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semântico; 

 aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita 

(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado); 

 materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos. 

 

6.1.9 Infraestrutura de segurança 
 

O Sistema de Segurança atua no sentido de garantir a prevalência das 

normas de segurança no que se refere às suas atribuições de prevenção e 

segurança às pessoas. Quanto à segurança patrimonial, a Faculdade dispõe de 

corpo próprio de vigilantes que garante este serviço e assegura a guarda da 

estrutura patrimonial (prédios, móveis, equipamentos). Além disso, a FATEC-PR tem 

instalado e operante, um sistema de câmeras de vigilâncias que abrange, tanto a 

parte interna quanto a parte externa. 

 

6.2 EQUIPAMENTOS 

 

A seguir estão descritas as considerações sobre os equipamentos 

disponibilizados para o curso. 

 

6.2.1 Acesso dos docentes, técnicos e alunos aos equipamentos de 
informática e aos recursos audiovisuais e multimídia  
 

Com vista a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, e 

satisfatória dos laboratórios, a FATEC-PR estabeleceu o conjunto de orientações 

abaixo enunciadas. Desnecessário dizer, que para qualquer norma funcionar tem de 

haver bom senso e civismo, tanto da parte de quem as cumpre como de quem as 

aplica. Esperamos, portanto que de ambas as partes exista compreensão e ajuda 

mútua.  

A manutenção e conservação dos laboratórios incluem os laboratórios de 

ensino de graduação e os laboratórios de pesquisa, sendo executada por 

funcionários dos próprios cursos ou por pessoal especializado ou treinado para 

exercer estas funções. A coordenação da manutenção e conservação das 

instalações fica a cargo dos coordenadores das subáreas didáticas dos cursos. Há 
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supervisores para cada laboratório ou instalação ou grupos de laboratórios definidos 

pela administração. A IES tem ativo e operante um NÚCLEO DE BENS MATERIAIS 

E PATRIMONIAIS que apoia na catalogação, guarda e disponibilização de materiais 

e equipamentos para as aulas teóricas e práticas. 

Os procedimentos de manutenção são divididos em 3 grupos: manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência.  

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de:  

 Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo 

tempo de uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil;  

 As reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a 

probabilidade da ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de 

trabalho;  

 As reformas necessárias à implementação de novas atividades;  

 As reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da capacidade 

das atividades;  

 Os consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou 

incidentes;  

 Reformas que atendem a minimização e/ou eliminação de riscos de 

acidentes de alta ou altíssima probabilidade  

 

6.2.2 Recursos audiovisuais e multimídia 
 

A FATEC-PR disponibiliza equipamentos audiovisuais (retroprojetor, 

multimídia, TV, etc.), que podem ser utilizados pelos professores e alunos do curso. 

Tais recursos existem em quantidade adequada às necessidades de professores e 

alunos, disponíveis mediante agendamento, para os cursos atualmente oferecidos, 

com vistas a facilitar a rotina acadêmica. 

 

TIPO DE EQUIPAMENTO  QUANTIDADE 

Projetor multimídia  5 

Laptops  2 

Caixas de som amplificadora  4 

Sistema de Amplificação c/ 2 caixas  1 

DVD  2 

Quadro 23 - Descrição dos equipamentos - multimídia. 
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Além dos equipamentos acima estão disponíveis para uso em sala de aula, dois 

racks, com microcomputadores e TV Tela Plana com a seguinte configuração. 

 
QTD EQUIPAMENTO PROCESSADOR RAM CD/DVD HD Vídeo   

1 Rack. ECS 741GX-M Sempron 2.2 Ghz 256MB 
CD LG 
52X 40GB 

TV Tela Plana 
Sansung 50” 1 

 1 Rack. ECS 741GX-M Sempron 2.2 Ghz 512MB 

CD LG 

52X 40GB 

TV Tela Plana 

Sansung 50” 1 

Quadro 24 – Equipamentos Multimídia. 

 

6.3 SERVIÇOS 

 

As considerações sobre os serviços estão descritas a seguir. 

 

6.3.1 Manutenção das instalações físicas 
 

Todas as instalações físicas são bem conservadas. A Instituição possui 

setores destinados à limpeza, conservação e manutenção dos espaços físicos e das 

instalações diversas. Os espaços externos são limpos e ajardinados. 

 

6.3.2 Manutenção, Conservação e Expansão dos Equipamentos  
 

Os equipamentos da FATEC-PR foram adquiridos recentemente, e por este 

motivo a instituição está voltada para a otimização do uso e atualização dos 

mesmos. Os responsáveis providenciam a manutenção preventiva e corretiva, bem 

como a expansão e atualização sempre que houver necessidade, evitando assim 

que os laboratórios se tornem obsoletos.  

Faz parte do plano de expansão e atualização:  

 Administrar a utilização dos equipamentos de uso comunitário e 

reorganizar os itens de consumo e produtos periodicamente;  

 Analisar mudanças e melhorias realizadas nos softwares adquiridos e 

efetuar divulgação através de documentos, palestras e cursos;  

 Apoiar os usuários na utilização dos equipamentos e das ferramentas 

existentes na unidade;  

 Elaborar projeto de instalação de máquinas e equipamentos de 

processamento de dados e das redes de comunicação de dados;  

 Especificar e acompanhar o processo de compra de equipamentos de 

informática, de softwares e demais equipamentos necessários aos 
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laboratórios específicos;  

 Instalar, acompanhar e controlar a performance dos equipamentos e das 

redes de comunicação de dados;  

 Planejar e implantar rotinas que melhorem a operação e segurança no 

uso dos equipamentos;  

 Planejar e ministrar cursos internos sobre utilização de recursos 

computacionais e dos demais equipamentos.  

Para a manutenção e conservação dos equipamentos, a instituição terceiriza 

tais serviços, utilizando-se de profissionais de reconhecida competência em sua 

área, para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e corretiva é realizada 

pela equipe de técnicos e instrutores de cada laboratório.  

A atualização tecnológica é promovida periodicamente, mediante 

levantamento das necessidades de cada laboratório, pelos professores e técnicos 

responsáveis, com a assessoria de especialistas de cada área. 

 

6.4 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PREVISTAS 

PARA O CURSO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são definidas como os 

recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e 

assíncronas. 

Isto envolve ambientes virtuais e suas ferramentas, redes sociais e suas 

ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, tecnologias de telefonia, 

teleconferências, videoconferências, TV convencional, TV digital e interativa, rádio, 

programas específicos de computadores (softwares), objetos de aprendizagem, 

conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais (livros) ou em suportes 

eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, etc.), entre outros. 

As tecnologias de informação e de comunicação (TIC) podem constituir um 

elemento valorizador das práticas pedagógicas, já que acrescentam, em termos de 

acesso à informação, flexibilidade, diversidade de suportes no seu tratamento e 

apresentação.  

As TIC valorizam, ainda, os processos de  compreensão de conceitos e 

fenômenos diversos, na medida em que conseguem associar diferentes tipos de 

representação que vão desde o texto, à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som. 
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Contudo, o entusiasmo e a esperança que se deposita nas tecnologias, não podem 

ser tomados, por si só, como o elixir para todos os males de que a educação 

padece.  

A tecnologia deve ser usada não porque está disponível ou porque se 

mostrou efetiva em alguns casos. Deve ser usada para possibilitar o processo de 

ensino e aumentar a aprendizagem. O uso desapropriado de tecnologia pode ter 

efeitos negativos.  

Os professores devem escolher bem a tecnologia e  justificar: 

 porque é necessária para o tema;  

 qual a mais-valia do seu uso; e  

 como a tecnologia pode apoiar o processo de ensino.  

Alguns autores sugerem o seguinte para o uso racional da tecnologia: 

a) aumentar a motivação; 

b) capacidades de ensino únicas, tais como ajudar os alunos a visualizar os 

dados e/ou o problema ou a seguir o seu progresso na aprendizagem;  

c) apoiar abordagens de ensino inovadoras tais como a aprendizagem 

colaborativa e a aprendizagem baseada em problemas; 

d) aumentar a produtividade do professor e a construção de conhecimento 

pelo aluno. 

 

“A INSTITUIÇÃO POSSUI UM “PROGRAMA DE USO PEDAGÓGICO DA TIC”. 

 

6.5 BIBLIOTECA 

 

A FATEC-PR entende que a biblioteca deve ser dotada de acesso especial 

aos portadores de deficiência física e a estes disponibilizar, também, todos os 

equipamentos necessários, computadores, e sanitários apropriados. Para a 

atualização do acervo, são levadas em consideração as solicitações de professores, 

sugestões dos profissionais da área e consulta frequente de catálogos de editores. 

A FATEC-PR prioriza a incorporação de materiais novos e inovadores, que 

indiquem ter a capacidade de fornecer uma nova dinâmica ao processo de ensino-

aprendizagem, e que auxiliem os estudantes e professores em suas atividades 

curriculares e extracurriculares.  

Os seguintes critérios são observados na seleção dos materiais do acervo 
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incluindo os sites, vídeos, e CD-ROM recomendados:  

 Adequação aos propósitos e ao público-alvo da Biblioteca;  

 Boa apresentação e atratividade visual;  

 Convênios de cooperação com outros institutos de pesquisa em 

educação, bibliotecas e museus;  

 Indicações de usuários da Biblioteca, docentes e/ou de pesquisadores da 

Faculdade;  

 Interatividade com o usuário;  

 Liberdade de direitos autorais, ou autorização de uso do material pelo 

detentor dos direitos;  

 Pesquisas na rede Internet;  

 Presença de conteúdo significativo, de fácil compreensão e utilização;  

 Reconsideração, descarte e avaliação do acervo;  

 Qualidade, atualidade e confiabilidade da informação;  

 Relevância e utilidade para o usuário.  

A princípio, todo material incorporado ao acervo torna-se permanente. A 

reconsideração da seleção poderá ocorrer nos casos em que o material apresente 

baixo índice de utilização, que não justifique sua permanência no acervo, ou seja, 

constatados problemas relativos aos direitos autorais.  

Em casos de dúvidas ou desentendimento quanto à adequação de algum 

material, este é submetido à avaliação de bibliotecários, professores, educadores, e 

pesquisadores da Faculdade, cujo parecer final decidirá sobre a permanência ou 

não do mesmo.  

Os links externos recomendados passam por uma reavaliação periódica, e 

sua inclusão é reconsiderada nos casos em que o site não mais atenda aos critérios 

de seleção acima, ou quando constatada a falência do link.  

Quanto aos métodos de acesso à informação a Biblioteca se utiliza de todas 

as formas disponíveis para manter informados os seus usuários sobre os produtos e 

serviços colocados à sua disposição e quais as principais fontes de informação 

especializada.  

Disponibilizada a informação contida no seu acervo documental, através de 

leitura “in loco” e empréstimo domiciliar, com exclusão dos periódicos, os quais não 

podem sair da biblioteca. 
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 O Serviço de Empréstimo destina-se somente a docentes, discentes, ex-

alunos e entre bibliotecas. Faculta igualmente um Serviço de Fotocópias, quer de 

artigos de publicações periódicas, quer de capítulos de monografias. Além do 

acesso direto aos documentos, o usuário tem a sua disposição de um serviço de 

pesquisa bibliográfica automática, através de consulta à Base de Dados. 

 

6.5.1 Espaço Físico 
 

A Biblioteca apresenta condições adequadas quanto a espaços, mobiliários, 

equipamentos, infra-estrutura e condições ambientais (luminosidade, umidade e 

sistema de prevenção contra fungos, insetos e qualquer tipo de microorganismo). 

Dispõe de sistema de proteção contra incêndio e sistema antifurto para a 

armazenagem, preservação e funcionamento do acervo bibliográfico disponível. 

A Biblioteca não apresenta qualquer tipo de barreira arquitetônica, 

permitindo que todos tenham condições de acesso a suas edificações, espaços, 

mobiliário e equipamentos. 

O espaço físico abaixo discriminado indica as instalações do acervo para 

estudos individuais e em grupo, leitura, consulta, processamento técnico, atividades 

administrativas e demais áreas necessárias na Biblioteca para o melhor atendimento 

ao seu usuário. 

 

Espaços da Biblioteca  Quant. Área Capacidade 

  (m²) (pessoas) 

Espaço para o Acervo  1 60,00 30 

Espaço para Leitura  1 50,00 40 

Box - Leitura Individual  10 10,00 10 

Sala de estudo em grupo  1 8,00 6 

Sala de vídeo  1 8,00 6 

Espaço para recepção e atendimento  1 10,00 4 

Terminais para Acesso à Internet  5 5 5 

Terminais para Acesso ao Acervo  2 2 2 

TOTAL  153,00 103 

Quadro 25 - Descrição dos espaços da biblioteca. 

 

6.5.2 Instalações para o acervo 
 

Na Biblioteca existem áreas reservadas para estudos individuais com 

espaço e mobiliário adequados, oferecendo boxes para os usuários, proporcionando 

comodidade e facilidade para o acesso. Os espaços para estudo são bem 
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iluminados, com refrigeração adequada, sem interferências sonoras, além de 

permanentemente conservados e limpos. 

 

6.5.3 Instalações para estudos individuais 
 

Na Biblioteca existem áreas reservadas para estudos individuais com 

espaço e mobiliário adequados, oferecendo boxes para os usuários, proporcionando 

comodidade e facilidade para o acesso. Os espaços para estudo são bem 

iluminados, com refrigeração adequada, sem interferências sonoras, além de 

permanentemente conservados e limpos. 

 

6.5.4 Instalações para estudos em grupos 
 

As salas para estudo em grupo estão devidamente instaladas e climatizadas, 

tendo cada uma delas mesa circular com seis cadeiras. Os espaços proporcionam a 

reserva necessária para o tipo de atividades que neles são desenvolvidas. Por 

estarem inseridos no corpo da Biblioteca, estão atendidos os aspectos de 

iluminação, refrigeração, acústica e limpeza. 

 

6.5.5 Acervo Geral 
 

O acervo geral da Biblioteca possui os mais diversos suportes de informação 

como livros, periódicos científicos, fitas de vídeos, CD-ROMs, bases de dados, 

DVDs, folhetos, informativos, mapas, jornais e revistas não científicos, entre outros. 

Todo este material está devidamente distribuído nas estantes, tendo sido etiquetado 

e preparado de acordo com os padrões bibliográficos de catalogação (Código de 

Catalogação Anglo Americano - AACR2) e classificação (Classificação Decimal de 

Dewey - CDD), para que sua recuperação no acervo seja imediata. 

Este acervo bibliográfico é atualizado constantemente, com verba 

especialmente destinada pela Instituição para as aquisições, por indicação de alunos 

e professores, por solicitação das coordenadorias de cursos, da direção ou da 

bibliotecária, em razão de novas edições, de deteriorização ou perda, para 

atualização dos temas objeto de estudos, além da necessidade de aquisição de 

novas publicações para subsidiarem projetos de pesquisa e extensão. 

A Biblioteca também pratica a Política de Desenvolvimento de Coleções 
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tendo como finalidade atender apropriadamente as funções de ensino, pesquisa e 

extensão, acompanhando o desenvolvimento e crescimento da Instituição.  

 

6.5.6 Informatização do acervo 
 

A informatização da Biblioteca merece especial destaque no projeto global da 

FATEC-PR, dando origem a uma política voltada para a aquisição de equipamentos 

(computadores e periféricos) e contratação de pessoal técnico e operadores 

qualificados, em benefício dos padrões de desempenho institucional e do público 

usuário, o qual recebe treinamento para a utilização de tais equipamentos.  

Os usuários têm à disposição serviços informatizados para busca e 

localização de material informacional como:  

 Conexão com outras instituições, via Internet, para facilitar pesquisas 

bibliográficas;  

 Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT;  

 Serviço de consulta às bases de dados;  

 Programa de automação dos catálogos para localização da informação no 

acervo por autor, título e assunto.  

A Biblioteca também tem todos os seus serviços internos informatizados 

(registro, catalogação, indexação etc.), bem como os serviços diretamente ligados 

aos usuários (identificação, empréstimo/devolução, reserva etc.). 

 

6.5.7 Periódicos  
 

A instituição possui assinaturas e acesso aos periódicos especializados, 

indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior que 20 títulos 

distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo 

atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. REVISTA INTER AÇÃO  
 
QUALIS: B2  
A revista Inter-Ação, que circula desde 1975, é uma publicação semestral da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG.  
ACESSO:  
http://www.revistas.ufg.br/index.php/interacao  
 
2. PHILÓSOPHOS - REVISTA DE FILOSOFIA  



 
                            [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA] 

 

- 255 - 

 
QUALIS: B2  
A Revista Philósophos tem como objetivo publicar material bibliográfico inédito na área de filosofia e promover o debate 
filosófico.  
ACESSO:  
http://www.revistas.ufg.br/index.php/philosophos  
 
3. ESTUDOS  
 
QUALIS: B5  
A revista Estudos já com 36 anos de existência, é uma publicação bimestral da Universidade Católica de Goiás.  
ACESSO:  
http://revistas.ucg.br/index.php/estudos  
 
4. EDUCATIVA  
 
QUALIS: B3  
A revista Educativa é uma publicação semestral do Departamento de Educação da UCG. Está aberta à publicação de 
trabalhos que tomem como objeto de suas reflexões o estudo do fenômeno educativo, tendo como referência fundamental 
os seguintes eixos: práticas pedagógicas, história da educação e políticas educacionais, formação de professores, 
sociedade, educação e cultura.  
ACESSO:  
http://revistas.ucg.br/index.php/educativa  
 
5. HABITUS  
 
QUALIS: B2  
Habitus é uma publicação semestral do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia que visa divulgar a produção 
científica nas áreas de arqueologia, antropologia, da documentação audiovisual e do meio-ambiente, tendo como eixo 
central a investigação e a produção culturais das sociedades humanas.  
ACESSO:  
http://revistas.ucg.br/index.php/habitus  
 
6. SER  
 
A Revista Ser é uma publicação on-line de periodicidade semestral do Ser - Núcleo de Pesquisa em Comunicação e 
Cidadania da Pontifícia Universidade Católica de  
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Goiás, orientada para a divulgação científica em torno da temática Comunicação, Cultura e Cidadania.  
ACESSO:  
http://revistas.ucg.br/index.php/ser  
 
7. EDUCAÇÃO E PESQUISA  
 
QUALIS: A1  
Educação e Pesquisa é uma publicação quadrimestral da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo FEUSP. 
Publicada desde 1975, a revista aceita artigos em português, francês, espanhol e inglês.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/revistas/ep/paboutj.htm  
 
8. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE  
 
QUALIS: A1  
Planejada como instrumento de incentivo à pesquisa acadêmica e ao amplo debate sobre o ensino, nos seus diversos 
prismas, a revista aceita colaborações de artigos e resenhas na área de Ciência da Educação.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_0101-7330/lng_pt/nrm_iso  
 
9. REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO  
 
QUALIS: A1  
Publicada pela ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, dedica-se à publicação de 
artigos acadêmico- científicos, fomentando e facilitando o intercâmbio acadêmico no âmbito nacional e internacional.  
ACESSO:  
http://www.ibict.br/revistainclusaosocial/index.php  
 
10. REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO  
 
QUALIS: A1  
É uma publicação semestral da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo — FEUSP (fundada em 1969). Edita 
artigos e relatos de pesquisa inéditos na área de educação e afins, bem como resenhas de livros, documentos especiais e 
traduções de autoria de docentes e pesquisadores da USP e de outras instituições.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/revistas/rfe/paboutj.htm  

 
11. REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS  
 
QUALIS: A1  
A Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), de periodicidade quadrimestral, é publicada desde junho de 1986 pela 
ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-6909&lng=pt&nrm=iso  

 
12. REVISTA PRO-POSIÇÕES  

 
QUALIS: A1  
A Revista Pro-Posições, criada em 1990, é uma publicação quadrimestral de editoria da Faculdade de Educação da 
Unicamp e publica artigos, resenhas e traduções sobre temas relacionados à área das Ciências da Educação, expressando 
a investigação, os debates e a produção da área.  
ACESSO:  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-7307&lng=en&nrm=iso  
 
13. AMERICAN SCHOOL BOARD JOURNAL  
 
ACESSO:  
http://www.asbj.com  
 
14. AMERICAN SCHOOL & UNIVERSITY MAGAZINE  
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ACESSO:  
http://www.asumag.com  
 
15. CREATIVE CLASSROOM ONLINE  
 
ACESSO:  
http://www.creativeclassroom.org  
 
16. EDUCATION UPDATE ONLINE  
 
ACESSO:  
http://www.educationupdate.com  
 
17. EDUCATION WEEK ON THE WEB  
 
ACESSO:  
http://www.edweek.org  
 
18. MULTICULTURAL REVIEW  
 
ACESSO:  
http://www.mcreview.com  
 
19. NEWSWEEK EDUCATION PROGRAM  
 
ACESSO:  
http://school.newsweek.com  
 
20. PERIÓDICOS EM EDUCAÇÃO, SELECIONADOS PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DE EDUCAÇÃO  
 
ACESSO:  
http://bve.cibec.inep.gov.br/pesquisa/gr_categ.asp?cat=218&nome=Tipologia  
 
21. T.H.E. JOURNAL ONLINE, TECHNOLOGICAL HORIZONS IN EDUCATION (EM INGLÊS)  
 
ACESSO:  
http://www.thejournal.com/magazine  
 
22. CURRENT ISSUES IN EDUCATION  
 
Revista eletrônica publicada pela Faculdade de Educação da Universidade do Arizona.  
ACESSO:  
http://cie.ed.asu.edu/  
 
23. EDUCATIONAL POLICY ANALYSIS ARCHIVES  
 
Revista eletrônica publicada pelo Laboratório de Estudos de Política Educacional da Universidade do Arizona.  
ACESSO:  
http://olam.ed.asu.edu/epaa/  
 
24. EDUCATIONAL RESEARCHER  
 
Publicação da associação de pesquisa educacional americana.  
ACESSO:  
http://www.aera.net/pubs/er/  
 
25. RETHINKING SCHOOLS  
 
Publicação independente com matérias educacionais.  
ACESSO:  
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http://www.rethinkingschools.org/  
 
26. NATIONAL GEOGRAPHIC FOR KIDS  
 
É possível encontrar jogos, aventuras e artigos sobre a vida animal e sobre o meio ambiente para alunos, pais e 
professores.  
ACESSO:  
http://magma.nationalgeographic.com/ngforkids/  
 
27. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA  
 
Revista online sobre educação.  
ACESSO:  
http://www.cuadernosdepedagogia.com  
 
28. REVISTA MUY INTERESANTE (EM ESPANHOL)  
 
Revista mensal de divulgação e interesse geral mais lida na Espanha. Trata de ciência, tecnologia, história, corpo humano, 
saúde, meio-ambiente etc.  
ACESSO:  
http://www.muyinteresante.es  
 
29. A PÁGINA DA EDUCAÇÃO  
 
Jornal mensal especializado em educação, ensino, sociedade e cultura. Estão disponíveis as edições a partir de janeiro de 
1998.  
ACESSO:  
http://www.a-pagina-da-educacao.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=2033  
 
30. REVISTA PORTUGUESA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  
 
É uma publicação, em suporte eletrônico, do Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores (INAFOP) com 
o objetivo de contribuir para a reflexão, debate e intercâmbio de ideias e práticas no domínio da formação profissional de 
professores.  
ACESSO:  
http://www.inafop.pt/revista/apresentacao.html  
OUTROS PERIÓDICOS  
 
31. AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA  
 
http://www2.uol.com.br/andi  
 
32. AO MESTRE COM CARINHO  
 
http://www.uol.com.br/amcc/01/index.html  
 
33. CADERNOS DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS  
 
http://www.fcc.org.br/servlets/pesquisa/pesquisa?pr=dpe.html  
 
34. CIÊNCIA HOJE ON-LINE http://www.ciencia.org.br  
 
35. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE http://cedes-gw.unicamp.br/revista/index.html  
 
36. NOVA ESCOLA http://www.novaescola.com.br  
 
37. PERIÓDICOS EM EDUCAÇÃO, SELECIONADOS PELA BIBLIOTECA VIRTUAL DE EDUCAÇÃO 
http://bve.cibec.inep.gov.br/pesquisa/gr_categ.asp?cat=218&nome=Tipologia  
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38. REVISTA APRENDER ON-LINE http://www.uol.com.br/aprendiz/aprenderonline  
 
39. REVISTA EDUCAÇÃO http://www.uol.com.br/aprendiz/n_revistas/revista_educacao/index.htm  
 
40. REVISTA ENSAIO: AVALIAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO 
http://www.cesgranrio.org.br/cesgranrio_publ.htm  
 
41. CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS http://www.curriculosemfronteiras.org  
 
42. CARTA CAPITAL http://cartacapital.terra.com.br/site/index_frame.php  
 
43. ÉPOCA ON-LINE http://www.epoca.com.br  
 
44. ISTO É http://www.zaz.com.br/istoe  
 
45. PROBLEMAS BRASILEIROS http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas/pb  

46. REVISTA DO MERCOSUL http://www.etm.com.br/mercosul/mercosul-main.cfm  
 
47. VEJA http://www2.uol.com.br/veja  
 
48. REVISTAS DO UNIVERSO ON LINE http://www.uol.com.br/revistas  
 
49. REVISTAS DO TERRA http://www.terra.com.br/revistas  
 
50. THE ECONOMIST http://www.economist.com  
 
51. TIME MAGAZINE http://www.time.com/time  
 
52. NEWSWEEK http://www.newsweek.com 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.5.8 Política de aquisição, expansão e atualização 
 

A FATEC-PR pratica uma Política de Aquisição, Expansão e Atualização em 

sua Biblioteca com o objetivo principal de mantê-la sintonizada com a proposta 

pedagógica dos seus cursos. A Instituição adota, para aplicação dessa Política, 

critérios definidos para aquisição de seu acervo (livros, periódicos, bases de dados, 

multimeios etc.).  

Um dos principais critérios aplicados leva em consideração a proposta 

pedagógica dos cursos e as prioridades para a bibliografia básica e complementar 

para tomada de decisão. A Biblioteca identifica a existência ou não, em seu acervo, 

da bibliografia básica e complementar das disciplinas oferecidas pelos cursos da 

FATEC-PR, por meio de um inventário. 

Uma vez constatada a inexistência de algum título ou, mesmo fazendo parte 

do acervo esteja em quantidade inadequada em relação ao número de alunos 
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matriculados na disciplina que o indicou ou sem condições de uso por qualquer tipo 

de deteriorização, é solicitado aos órgãos administrativos da FATEC-PR sua 

aquisição imediata. 

Em relação aos periódicos, a Biblioteca da FATEC-PR sempre renova as 

assinaturas de títulos correntes que são de interesse para os cursos e, ainda, 

promove a aquisição de novos títulos por meio de contatos frequentes com 

empresas especializadas em periódicos nacionais e estrangeiros ou por indicação 

de usuários.  

Por diversas razões, muitos periódicos podem se tornar ultrapassados, não 

sendo mais de utilidade para cursos das áreas que abrangem. Nestes casos, a 

Biblioteca, em parceria com os coordenadores de curso, deve selecionar novos 

títulos, para que seja feita a aquisição. A Biblioteca da FATEC-PR sempre toma o 

cuidado de verificar nestes novos títulos a serem adquiridos, se não houve 

interrupção em seus fascículos ou se sua edição não está em vias de encerramento. 

Os multimeios são, geralmente, indicados pelas coordenações de curso. 

Muitas vezes uma informação contida em um determinado suporte de informação 

pode servir para diversas disciplinas em vários cursos; assim, a Biblioteca, na 

medida do possível, adquire mais de um conjunto de exemplares para atingir o maior 

número de usuários. 

As bases de dados, on-line ou não, compreendem, em sua maioria, quase 

todas as disciplinas de um mesmo curso e, muitas vezes, podem abranger vários 

cursos pertencentes a uma mesma área. São grandes depósitos de informação 

atualizada e por esta razão são fundamentais no acervo da Biblioteca.  

Para o cumprimento da Política de Aquisição, Expansão e Atualização a 

mantenedora prevê em seu orçamento a destinação um percentual de sua receita 

anual – conforme prevê o PDI. 

 

6.5.9 Horário de funcionamento 
 

A Biblioteca da FATEC-PR tem um horário de funcionamento que dá 

oportunidade ao aluno de utilizá-la no turno de funcionamento do seu curso e em 

outros horários, inclusive aos sábados, com a preocupação de que permaneça pelo 

menos um bibliotecário durante todo o período de seu funcionamento. 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

SEMANAS MANHÃ TARDE NOITE 
 INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

Segunda à Sexta-feira  8:00  12:00  12:00  18:00  18:00  22:00  

Sábados  8:00  12:00  -  -  -  -  
Quadro 26 - Horário de Funcionamento da Biblioteca. 

 

6.5.10 Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 
 

A Biblioteca atende ao público interno: alunos, professores e funcionários da 

FATEC-PR; e também o público externo, mas, este último, apenas para consultas 

em suas dependências. 

A Biblioteca possui acesso aberto. A leitura na Biblioteca é franqueada aos 

usuários, devendo as obras consultadas serem deixadas sobre o balcão de 

atendimento para que um funcionário da Biblioteca as devolva às estantes. Estas 

consultas também são computadas para fins estatísticos. 

O acesso ao acervo pode se dar também por meio da página que a FATEC-

PR tem na Internet (www.fatecpr.edu.br). Nela, existe um espaço para a Biblioteca 

no qual os títulos do acervo estão discriminados e podem ser pesquisados. 

O sistema de informação da Biblioteca possibilita o acesso remoto ao acervo 

na própria Faculdade e fora dela, tanto para consulta como para seus serviços. 

A Biblioteca da FATEC-PR oferece os seguintes a seguir descritos. 

 

Empréstimo Domiciliar 
 

Permitido a docentes, discentes, técnico-administrativos e usuários visitantes, 

desde que cadastrados; 

O tempo de empréstimo varia de três a quinze dias, dependendo do tipo de 

material emprestado e do usuário; 

O limite de material emprestado também é variável, de acordo com o usuário; 

Existe a possibilidade de renovação de empréstimo e reserva, por telefone e 

via Internet. 

 

Empréstimos Entre Bibliotecas 
 

O objetivo é fornecer aos usuários da Biblioteca da FATEC-PR originais ou 

reproduções de periódicos, teses, dissertações, monografias ou trabalhos que não 
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estejam disponíveis no acervo. Igualmente, proporciona a outras instituições que 

solicitem os documentos existentes no acervo e requeridos.  

 

Serviço de Comutação Bibliográfica 
 

O Serviço de Comutação Bibliografia recupera documentos não localizados 

no Sistema de Biblioteca da FATEC-PR. Realiza também empréstimo de livros, 

artigos, teses e dissertações entre Bibliotecas nacionais por meio do COMUT.  

 

Treinamento de usuários 
 

É oferecido ao usuário um treinamento para melhor utilização do acervo e dos 

serviços oferecidos pela Biblioteca. 

Auxílio na busca da informação 

O usuário pode agendar um horário para que um bibliotecário o ajude a 

localizar informações via Internet ou em bases de dados. Este tipo de atendimento 

mais personalizado é muito utilizado na Biblioteca da FATEC-PR. 

 

Alerta bibliográfico 
 

Este serviço mantém informado e atualizado o usuário da Biblioteca da 

FATEC-PR sobre conteúdos das publicações periódicas especializadas de seu 

interesse.  

Periodicamente, a Biblioteca expõe em seu quadro de avisos listas de 

editoras, sumários correntes, eventos, cursos e novas aquisições. 

 

Reprografia: 
 

O serviço de fotocópia funciona nas dependências da Faculdade e obedece a 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais e proíbe a 

reprodução total de livros e outros materiais. 

 

Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 
 

A Biblioteca, por meio de seus recursos técnicos e talentos humanos, auxilia 
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e oferece treinamento aos seus usuários quanto à normalização técnica e 

bibliográfica, baseando-se nas normas da ABNT, quanto à elaboração de fichas 

catalográficas segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano AACR2, bem 

como orientação quanto à recuperação de informação. 

Está disponibilizado, para auxilio aos usuários, o Manual de 

NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS, elaborado pelas Coordenações 

e com apoio da Bibliotecária. Este Manual tem por base as normas da ABNT e a 

coleção de normas para elaboração de trabalhos acadêmicos elaborado pela UFPR, 

as quais estão também disponíveis no acervo. 

 

6.5.11 Pessoal técnico-administrativo 
 

A Biblioteca está sob a responsabilidade de profissionais devidamente 

habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Biblioteconomia, além de auxiliares 

contratados pela entidade mantenedora. 

 
6.6 LABORATÓRIOS PARA O CURSO  

 

Na sequência estão apresentadas as informações detalhadas sobre os 

laboratórios do Curso de Pedagogia da FATEC-PR. 

 
6.6.1 Espaço  Físico 
 

O curso de Pedagogia da FATEC-PR utiliza laboratórios com espaço físico 

adequado para o número de alunos por laboratório, boa acústica, iluminação 

adequada, ventilação adequada às necessidades climáticas locais, mobiliário 

ergonômico, limpeza rigorosa e constante de todos os espaços e equipamentos 

específicos para o uso de cada laboratório. 

Os laboratórios são utilizados nas aulas teóricas e práticas e também nos 

horários livres para que os alunos possam realizar seus estudos e pesquisas. Para 

tanto, cada laboratório possui para o seu gerenciamento uma equipe de pessoal 

técnico especializado.  

 

 

6.6.2 Laboratório de Informática 
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Este laboratório terá por objetivo dar noções introdutórias, teóricas e práticas, 

sobre Informática, com uma visão de futuro do uso da informática não apenas como 

uma ferramenta de grande auxílio para o currículo, como também preparando o 

futuro profissional para acompanhar os segmentos do mercado, pois a  Internet e a 

Web estão tendo um louvável efeito de aumentar a consciência da comunidade 

sobre o valor do acesso à informação, da educação continuada que está dentro da 

linha do aprender a aprender e da mudança radical de paradigmas que a presença 

universal desta grande rede está trazendo a todos os aspectos da sociedade. 

Os laboratórios são espaços destinados ao suporte técnico das funções 

universitárias. Embora centrados nas atividades práticas de ensino, os laboratórios 

também devem operacionalizar outras necessidades advindas da prática de 

investigação e da extensão. 

Os laboratórios são planejados segundo as necessidades didático-científicas 

dos projetos pedagógicos de cada curso de graduação, no que se refere à área 

física, às instalações específicas, às condições de Biossegurança e aos 

equipamentos e aparelhos identificados pelos professores responsáveis pelas 

práticas e pelos projetos de pesquisa e programas de extensão. 

Cada laboratório tem um professor responsável pelas atividades nele 

realizadas, auxiliado por técnicos e instrutores ligados às disciplinas e atividades que 

o utilizam. 

Para a manutenção e conservação das instalações e equipamentos, a 

instituição terceiriza tais serviços, utilizando-se de profissionais de reconhecida 

competência em sua área, para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e 

corretiva é realizada pela equipe de técnicos e instrutores de cada laboratório. 

A atualização tecnológica é promovida, periodicamente, mediante 

levantamento das necessidades de cada laboratório, pelos professores e técnicos 

responsáveis, com a assessoria de especialistas de cada área. 

 

6.6.3 Brinquedoteca 
 

 

Com a brinquedoteca pretende-se ampliar os conhecimentos na área de 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, trabalhando a 
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ludicidade enquanto ciência, tendo o brinquedo, o jogo e as brincadeiras como 

elementos facilitadores do processo ensino-aprendizagem, que proporcionam o 

crescimento da criança como um ser em constante desenvolvimento, buscando-se a 

evolução do saber fazer na práxis pedagógica e o aprimoramento das habilidades 

cognitivas, afetivas e psicomotoras dos educandos. Ao considerar a prática 

educativa, no âmbito escolar, como uma possibilidade de professores e alunos 

estabelecerem relações mais profundas entre o fazer e o compreender, a 

brinquedoteca atende as perspectivas da educação infantil e dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, seus princípios metodológicos, o desenvolvimento humano, o 

desenvolvimento da inteligência e ainda uma ampla abordagem da importância do 

brincar, dos brinquedos e dos jogos, na construção do conhecimento da criança.  

Também faz parte deste trabalho o envolvimento dos acadêmicos e 

professores do Curso de Pedagogia na tarefa de proporcionar às crianças, desde 

muito cedo, diferentes jogos como estratégias facilitadoras da construção do 

conhecimento, não esquecendo de um planejamento prévio dessa ação, auxiliando 

assim, o raciocínio da criança, pois o jogo sendo bem direcionado faz deste ato de 

jogar por si só, suficientes para cumprir objetivos próprios e essenciais 

(predeterminados) para o desenvolvimento biopsicossocial da criança, porque ao 

jogar, a mesma está movimentando todos os músculos, o seu cognitivo (memória, 

percepção, etc.) e todo o envolvimento social, pois estará em contato com outras 

crianças, aprendendo também a perder e a ganhar, caracterizando uma situação de 

iniciativa em poder brincar com aquilo que é de seu interesse e de sua própria 

habilidade. 

O jogo é um fenômeno cultural com múltiplas manifestações e significados 

que variam conforme a época ou o contexto. A brincadeira é a ação que a criança 

desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Os 

jogos, principalmente na Educação Infantil (Brinquedoteca), significam a 

possibilidade de auxiliar o professor na tarefa de ensinar, dando-lhe condições de 

trabalho para a ampliação do conhecimento da criança de forma lúdica, prazerosa, 

agindo e interagindo com o objeto de conhecimento e com o outro, tomando 

iniciativa, sendo capaz de rever ações e desenvolver em outros aspectos. 

A articulação Faculdade e comunidade é essencial para oportunizar o 

desenvolvimento das interações sociais, das múltiplas inteligências, dos limites 

básicos indispensáveis para o convívio em grupo, da responsabilidade coletiva, do 
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prazer de brincar, explorar, descobrir, criar. 

A brinquedoteca é um espaço de aprendizagens significativas, prazerosas e 

cooperativas. A criança aprende pelo manuseio de materiais, de cores, de 

tamanhos, de formas, de sons, de texturas e resistências diferentes. Com a riqueza 

do material lúdico e de sucata, reconhece, identifica as semelhanças e diferenças, 

abstrai, classifica, simboliza. Um ambiente lúdico tão rico, com certeza contribuirá 

para o desenvolvimento de experiências de sucesso no espaço escolar 

possibilitando à criança a oportunidade de desenvolver a iniciativa, a autonomia e 

enriquecer as interações sociais. 

A Brinquedoteca oferece condições para favorecer o processo de 

aprendizagem, através da utilização dos recursos lúdicos disponíveis em seu acervo 

tornando o processo mais atraente, dinâmico e prazeroso, desenvolvendo as 

múltiplas inteligências dos alunos, assegurando experiências de sucesso no 

ambiente escolar. 

 

Objetivos da brinquedoteca  

 

Os objetivos da brinquedoteca são os seguintes: 

 Criar um espaço de convivência que propicie interações espontâneas e 

prazerosas; 

 Desenvolver habilidades criativas, expressivas e motoras através de 

atividades lúdicas; 

 Criar um espaço democrático de acesso ao brinquedo, jogos e 

brincadeiras, permitindo formas de expressão livre e de representação do 

mundo, na visão da própria criança, através de um atendimento não 

direcionado, tendo os educadores como "mediadores" das suas 

brincadeiras e construções imaginadas; 

 Promover a utilização do objeto lúdico enquanto atividade facilitadora do 

desenvolvimento cognitivo global da criança; 

 Proporcionar um equilibrado desabrochar da personalidade da criança 

para que venha a ser um adulto livre, lúcido, crítico e interveniente; 

 Promover a liberdade de expressão nas suas diferentes vertentes; 

 Proporcionar níveis equilibrados de convivência; 

 Ensinar 'jogando' regras de civismo e convivência; 
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 Descobrir laços culturais entre diversos grupos; 

 Incentivar a troca de vivências e/ou experiências de modo a que se 

desencadeie um maior enriquecimento cultural; 

 Possibilitar a todos os alunos o acesso ao jogo, aos brinquedos e as 

brincadeiras.  

 

Recursos da brinquedoteca 

 

Os recursos da brinquedoteca são os seguintes: 

 Palco; 

 Pias; Baús, cabides, espelhos; 

 Mesas e cadeiras pequenas; 

 Almofadas e colchonetes; 

 Amarelinha desenhada no chão; 

 Desenhos infantis nas paredes; 

 Som e um acervo com CDs diversificados; 

 Tapete emborrachado de letras e números; 

 Jogos e brinquedos diversos. (Jogos simbólicos, jogos de regra, jogos de 

construção, materiais didáticos e jogos educativos diversificados).  

 Material Dourado em madeira; 

 Escala Cuisenaire; 

 Bloco Lógico em madeira; 

 Loto Aritmético em madeira; 

 Sólido Geométrico em madeira; 

 Jogos Lego; 

 Quebra cabeça com 10 tabuleiros; 

 Quebra cabeça emborrachado; 

 Dominós de animais; 

 Dominós de metade; 

 Dominós de figuras e palavras; 

 Jogos de palavras cruzadas; 

 Jogos de carimbos ABC ilustrados; 

 Jogos de alinhavos (animais, frutas e meio de transportes); 

 Jogos de alfabeto móvel; 
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 Blocos para montagem; 

 Quebra cabeças de trem e barcos; 

 Caixas de damas; 

 Xadrez; 

 Tiro ao alvo; 

 Blocos para montagem; 

 Bambolês; 

 Bolas com sino; 

 Piões; 

 Jogos de boliches; 

 Bonecas e bonecos (diversificadas); 

 Carrinhos e motos de brinquedos (tamanhos e cores diversificados); 

 Cavalinhos de plásticos; 

 Vai -Vem; 

 Instrumentos musicais; 

 Bolas de encaixe; 

 Celulares de plástico; 

 Gatos sanfonas; 

 Abelhas fricção; 

 Pinto fricção; 

 Peixes ; 

 Cofre (porco); 

 Pega vareta; 

 Guitarras de plástico; 

 Helicóptero de plástico; 

 Bolas pequenas; 

 Jogos de botão; 

 Batalha naval; 

 Trem de plástico; 

 Avião fricção; 

 Bolas coloridas; 

 Petecas; 

 Jogos de Ping Pong; 

 Apito de bichos; 
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 Bingo; 

 Jogo da velha; 

 Jogos resta 01; 

 Mini fliperama; 

 Posto de gasolina; 

 Encaixa tudo; 

 Jogos de cozinha; 

 Jogo “meu quarto”; 

 Chocalhos; 

 Mimomática.  

A brinquedoteca disponibiliza de um acervo diversificado de livros didáticos e 

de Literatura Infantil, bem como de CDs, DVDs e fitas para atividades pedagógicas 

lúdicas.  

 

6.6.4 Áreas Acadêmicas atendidas 
 

Os laboratórios e instalações especiais da FATEC-PR atendem às 

necessidades de atividades práticas do ensino, práticas de investigação e extensão 

desenvolvidas na Instituição.  

De uma maneira geral, todos os cursos oferecidos contam com laboratórios e 

equipamentos que permitem o pleno desenvolvimento das atividades práticas 

propostas nas disciplinas que exigem atividades laboratoriais. 

À medida que novos cursos venham a ser implantados, novas instalações 

serão construídas para atender ao alunado e professorado de cada um dos cursos. 

 

6.6.5 Política de aquisição, atualização e manutenção dos equipamentos 
 

Os laboratórios são espaços destinados ao suporte técnico das funções 

universitárias. Embora centrados nas atividades práticas de ensino, os laboratórios 

também devem operacionalizar outras necessidades advindas da prática de 

investigação e da extensão. 

Os laboratórios são planejados segundo as necessidades didático-científicas 

dos projetos pedagógicos de cada curso de graduação, no que se refere à área 

física, às instalações específicas, às condições de biossegurança e aos 
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equipamentos e aparelhos identificados pelos professores responsáveis pelas 

práticas e pelos projetos de pesquisa e programas de extensão. 

Cada laboratório tem um professor responsável pelas atividades nele 

realizadas, auxiliado por técnicos e instrutores ligados às disciplinas e atividades que 

o utilizam. 

Para a manutenção e conservação das instalações e equipamentos, a 

instituição terceiriza tais serviços, utilizando-se de profissionais de reconhecida 

competência em sua área, para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e 

corretiva é realizada pela equipe de técnicos e instrutores de cada laboratório. 

A atualização tecnológica é promovida, periodicamente, mediante 

levantamento das necessidades de cada laboratório, pelos professores e técnicos 

responsáveis, com a assessoria de especialistas de cada área. 

 

6.6.6 Normas de Segurança 
 

A FATEC-PR tem como uma das suas principais preocupações, oferecer aos 

seus alunos, professores e demais funcionários, todas as condições de segurança 

para o perfeito e tranquilo andamento das atividades acadêmicas.  

A instituição passa, periodicamente, por uma avaliação/auditoria do corpo de 

bombeiros da cidade, para a correta manutenção de seus dispositivos contra 

incêndio (extintores) e de suas instalações em geral. Nessas avaliações/auditorias, 

os pareceres sempre foram de aprovação aos dispositivos existentes. 

Seus laboratórios, embora não tenham equipamentos de risco, possuem 

afixados em lugar visível, os procedimentos básicos de conduta no caso de 

ocorrência de algum sinistro. 

Além disso, a FATEC-PR conta um grupo de funcionários (vigias) que são 

responsáveis pela segurança do patrimônio da instituição e de seus clientes 

internos. 

 

6.6.7 Pessoal Técnico 
 

Os Laboratórios existentes contam com funcionários capacitados 

responsáveis pela sua utilização. O pessoal técnico-administrativo para os demais 

laboratórios específicos (dos futuros cursos previstos no PDI) serão contratados na 
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medida em que os mesmos entrarem em funcionamento. 
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