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APRESENTAÇÃO 

Este documento contempla a sistematização do Projeto Pedagógico do Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, oferecido pela Universidade de Pernambuco, Campus 

Petrolina e se constitui em um referencial teórico-prático que motiva o processo de 

integração acadêmico-profissional. 

Os cursos de Graduação têm passado, ao longo dos anos, por diversas 

reformulações, visando a atender as novas demandas da sociedade e as novas 

demandas formativas. O curso de Pedagogia busca oferecer uma formação docente 

atualizada, atendendo às novas diretrizes ministeriais e institucionais. 

Este projeto está respaldado na atual legislação educacional, na normalização 

externa e interna vigente e nos projetos anteriores do curso, apresenta ajustes 

curriculares indispensáveis à manutenção dos níveis de qualidade da formação na 

perspectiva da humanização e da profissionalização necessária à atuação na 

sociedade. 

Assim, este documento apresenta o novo currículo para formação de 

Licenciados em Pedagogia, atendendo à indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão na dinâmica curricular e conforme: 

A Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. 

A Resolução CEE-PE Nº 01, de 20 de abril de 1999, que fixa normas para 

o reconhecimento de cursos/habilitações de nível superior oferecidos por 

instituições de ensino superior integrantes do sistema estadual de ensino e dá 

outras providências. 

A Resolução CEE/PE Nº 01, de 12 de abril de 2004, que regula o 

Credenciamento e o Recredenciamento de Instituições de Educação Superior 

Integrantes do Sistema de Ensino do Estado de Pernambuco, bem como a 

Autorização de Funcionamento de seus Cursos de Graduação e de suas 

Habilitações, de Reconhecimento e de Renovação de Reconhecimento desses 

Cursos e Habilitações, e dá outras providências. 

A Resolução CNE/CP Nº 01, de 15 de maio de 2006, que institui Diretrizes 

Curriculares nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia, Licentiatura. 

A Resolução MEC/CNE Nº 02, de 1º de julho de 2015, que define as 

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

segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

A Resolução CNE/CES Nº 3, de 2 de Julho de 2007, que dispõe sobre 

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora aula, e dá outras 

providências. 

A Lei Nº 13.005, de 25 de julho de 2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação — PNE (2014-2024) e dá outras providências. 

Considerando também: 

O Estatuto da Fundação Universidade de Pernambuco - UPE, aprovado 

e consolidado pelo Conselho Universitário - CONSUN em 29 de julho de 2008, o 

Plano de Desenvolvimento Institucional - 2014/2018. 

Apresentamos o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

Universidade de Pernambuco Campus Petrolina, para o qual solicitamos a 

análise e a renovação do seu reconhecimento. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia obedece às diretrizes do 

Ministério da Educação para os cursos de Licenciatura, com duração de 8 

semestres, apresentando 3.420 horas, dentre as quais 400 horas de Estágio 

Supervisionado, 400 horas de Prática como componente curricular, distribuídas ao 

longo do processo formativo e 200 horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes. 

Complementando este Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia, 

elaboramos dois outros documentos estreitamente ligados a este documento: 

e Relatório descritivo do cumprimento e da evolução do projeto autorizado; 

e Relatório descritivo da política de qualificação docente.



1 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

1.1 Justificativa da oferta do curso 

Sob a visão da formação de profissionais para a educação como um processo 

que deve ser construído em permanente contextualização, o Curso de Licenciatura 

em Pedagogia foi concebido não só em termos das exigências estabelecidas pela 

LDB nº. 9.394/96 no que se refere à formação de nível superior, na resolução 

CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do curso, mas também no plano de suas relações com uma sociedade cidadã, que 

tem sido o elemento articulador entre os movimentos sociais e a educação. 

A educação, entendida como um processo de (re) construção de 

conhecimentos e de competências, requer a compreensão da formação profissional 

nas dimensões teórica e prática, caracterizando-se pelo diálogo permanente entre 

os conhecimentos de diferentes naturezas, diálogo este que se refaz em meio a 

questionamentos e proposições essenciais à formação do pedagogo e de sua 

identidade profissional. 

Neste sentido, atendendo às atuais exigências legais no que se refere à 

formação de profissionais para a educação emancipatória em seus paradigmas 

educacionais e às necessidades de organização e modernização do trabalho 

interpostos pela nova ordem social, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia caracteriza-se por conter as mudanças curriculares e metodológicas 

indispensáveis à formação de profissionais capazes de compreender a educação 

como processo histórico-social, de contribuir para transformação qualitativa da 

sociedade e de entender o incremento e as mudanças aceleradas nos 

conhecimentos como elementos básicos da formação pessoal, e esta, como 

condição à apropriação de saberes produzidos pela humanidade, essenciais à 

atuação do pedagogo. 

O Curso de Pedagogia da Universidade de Pernambuco - Campus Petrolina 

foi regulamentado com base na Resolução CEP/PE Nº 14 de 5 de novembro de 

1986, que autorizou o seu funcionamento. A homologação ocorreu por meio da 

Portaria Nº 2780 de 27 de novembro de 1986 pela Secretária de Educação, assim 

como pelo Decreto Federal Nº 94.205, de 10 de abril de 1987.



Ao longo dos anos, e face às novas demandas educacionais, o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Universidade de Pernambuco tem buscado 

assegurar a relação teoria e prática em seu desenvolvimento, centrando- se na 

organização do trabalho pedagógico. Busca oferecer componentes curriculares 

atualizados em que prima uma formação em nível superior com foco na docência 

da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental de forma a favorecer o 

desenvolvimento de um profissional com competência científica que atue de forma 

ética, crítico-reflexiva e criativa em espaços escolares e não escolares. 

Além disso, o Curso de Pedagogia configura-se como o grande responsável 

pela oferta das disciplinas pedagógicas nas diversas Licenciaturas existentes nos 

Campi de Garanhuns, Mata Norte e Petrolina. 

Tempo de Integralização de Estudos 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia terá a duração de oito (8) semestres 

letivos, correspondentes a quatro (4) anos e o tempo máximo para integralização do 

referido curso será de doze (12) semestres. 

O Art. 8º das DCN de Pedagogia de 2006 recomenda, nos termos do projeto 

pedagógico de cursos da instituição, que a integralização de estudos seja efetivada 

por meio de aspectos fundamentais. Este curso será efetivado por meio de 04 (quatro) 

eixos: cumprimento de componentes curriculares teórico-práticos, práticas de 

docência e gestão educacional em escolas ou em outros ambientes educativos, 

participação em atividades completares integradoras, extensão e cumprimento de 

estágios supervisionados obrigatórios, podendo os estágios não obrigatórios (Lei nº 

11.788/08), após análise e aprovação do Colegiado do curso, terem aproveitamento 

de estudos. 

Com o amparo legal da Portaria MEC nº 4.059/04, destacando os 8 1º e 8 2º 

do Art. 1º, onde as IES poderão inserir, na organização pedagógica e curricular de 

seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas [...] que utilizem 

modalidade semi-presencial!, com base no art. 81 da Lei nº 9.394, de 1996, e no 

  

1 A modalidade semipresencial, conforme a Portaria supracitada, tem como característica quaisquer 

atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-aprendizagem 

e com a mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem 

tecnologias de comunicação remota.



disposto nesta Portaria. 

Modalidade 

A licenciatura em Pedagogia é realizado na modalidade presencial, com 

possibilidade de oferta de disciplinas eletivas na modalidade semipresencial, 

limitando-se a 20% da carga horária do curso. 

Turnos de funcionamento 

No Campus Petrolina, o curso funciona no turno vespertino e noturno, de 

segunda à sexta-feira. 

Regime acadêmico 

Semestral, acúmulo de créditos. 

Número de vagas por entrada 

O Campus Petrolina oferece para o Curso de Licenciatura em Pedagogia 

120 vagas anualmente, distribuídas em duas entradas (vespertino e noturno). 

Forma de Ingresso 

O curso de Licenciatura em Pedagogia tem duas formas de ingresso: o 

Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). 

Assim, O preenchimento do total de vagas é feito com 50% via SSA e 50% via Sisu. 

Para o ingresso no ano de 2017 pelo SSA, a concorrência para o curso de 

Pedagogia no Campus Petrolina foi de 0,35 candidatos por vaga do sistema 

universal (livre concorrência) e de 0,25 candidatos por vaga do sistema de cotas. 

Além dessas duas principais modalidades de ingresso, é possível o ingresso 

no curso de Pedagogia através do processo de Mobilidade Acadêmica Estudantil, 

para os casos de reintegração, transferência interna ou externa. No caso de



transferência externa, o interessado deverá já ter cumprido 10% da carga horária 

do seu curso. Será preciso também comprovar ter menos de 70% da carga horária 

a cumprir para conseguir a transferência. 

Condições de mobilidade e flexibilização do aproveitamento de estudos 

O aluno pode ser dispensado de disciplina ou componente curricular, se os 

programas de ensino forem equivalentes, conforme informações contidas no Manual 

do Estudante da UPE. 

1.2 Objetivos 

e Formar profissionais para o exercício da docência na Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental, incluindo atuação na gestão de 

sistemas e instituições de ensino. 

e Formar profissionais para atuar em espaços escolares e não escolares de 

educação. 

e Formar profissionais para produção e divulgação científica na área da 

educação. 

1.3 Perfil do Egresso 

Perfil Geral 

O profissional de educação deverá possuir competências para atuação 

interdisciplinar, postura ética e habilidade para intervir no campo educacional, seja em 

espaços escolares e/ou não escolares. 

O egresso, desta Unidade de Educação, em consonância com o Art. 5º da 

Resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, deverá ter na composição do seu 

perfil, dentre outras, as seguintes competências e habilidades: 

e (Compreender a indissociabilidade no cuidar e educar crianças de zero até cinco 

anos, de forma a contribuir, para o seu desenvolvimento integral considerando
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as inter-relações que constituem as dimensões humanas constantes nas atuais 

recomendações sobre Educação Infantil de 20092. 

e Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria; 

e 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; 

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

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

e 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; 

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

família e a comunidade; 

e 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; 

e Respeitar as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de 

gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, 

escolhas sexuais, entre outras, próprias da consciência da diversidade. 

e Participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando, 

implementando e avaliando projetos pedagógicos, planos e programas 

educacionais em ambientes escolares e não-escolares; 

e 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. 

e Ser um profissional-cidadão capaz de responder às dinâmicas condições de 

perfil exigido para atuação na sociedade, considerando a pluralidade cultural e 

tendo a docência como base de sua formação e identidade profissionais. 

  

2 Resolução CNE/CEB nº 5 de 17 de dezembro de 2009.
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Perfil Específico 

O Pedagogo será o profissional com competências para atuar em atividades 

pedagógicas e científicas da Educação em espaços formais e não-formais: 

e Na docência das etapas e modalidades da Educação Básica nos níveis da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental |; 

e Na organização e gestão de sistemas, unidades, projetos e experiências 

educacionais escolares e não escolares; 

e Na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo 

educacional. 

1.4 Competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno 

No processo de sua formação nesta instituição de ensino, o aluno deverá 

construir as competências e habilidades abaixo listadas: 

| — Compreender as realidades em que se insere o processo educativo, 

desenvolvendo formas de intervenção, a partir da compreensão dos aspectos 

filosóficos, sociais, históricos, políticos, econômicos e culturais que a configuram e 

condicionam; 

ll — Compreender os diferentes processos de planejamento e seus 

desdobramentos na implementação das políticas educacionais expressos nas 

legislações; 

Ill — Conhecer os processos de desenvolvimentos e de aprendizagens de crianças, 

jovens, adultos inseridos em seus contextos sociais e culturais, considerando as 

dimensões cognitivas, afetivas, éticas e estéticas; 

IV — Utilizar as teorias pedagógicas e curriculares para a reflexão sobre a prática 

pedagógica em suas diferentes dimensões. 

V. Fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças, jovens e adultos 

do Ensino Fundamental; 

VI. Reconhecer e respeitar as manifestações culturais, bem como as 

necessidades físicas, cognitivas, emocionais dos educandos nas suas relações 

individuais e coletivas.
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Gerais 

- Articular ensino-pesquisa-extensão na produção do conhecimento 

pedagógico e científico no campo educacional. 

- Refletir sobre o fenômeno e a prática educativa em diferentes âmbitos e 

modalidades. 

- Explicitar o processo de construção do conhecimento no ser humano como 

fundamento do seu fazer pedagógico em etapas e modalidades da Educação 

Básica. 

- Desenvolver uma postura ética, crítica e criativa de atuação profissional e a 

consequente responsabilidade social. 

- Investigar a realidade escolar e/ou não-escolar, produzindo conhecimento e 

criando possibilidade de intervenção na prática pedagógica. 

- Dialogar com a sua área de conhecimento e as demais áreas, relacionando- 

as à realidade social, ampliando a percepção da abrangência destas relações. 

Específicas 

- Participar do processo educacional em âmbito escolar e não-escolar com uma 

visão crítica e ampla do contexto socioeducacional. 

- Contribuir para a construção e gestão do Projeto Político-Pedagógico, 

considerando-o trabalho coletivo e democrático. 

- Desenvolver metodologias adequadas às tecnologias da informação e da 

comunicação na prática pedagógica. 

- Vivenciar as diferentes linguagens  manifestas nas sociedades 

contemporâneas, valorizando-as em sua função na produção do conhecimento. 

- " Respaldar-se em princípios éticos e epistemológicos para fazer escolhas e 

tomar decisões metodológicas e didáticas de modo consciente e consistente. 

- Desenvolver um trabalho pedagógico, estabelecendo uma relação dialógica 

com autoridade, confiança e afetividade em contextos educacionais e/ou 

culturais, envolvendo diferentes atores sociais. 

- Utilizar metodologias diversificadas de avaliação com base na análise dos 

resultados para intervir na prática pedagógica em diferentes etapas, 

modalidades em contextos escolares e não-escolares.
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- Ampliar seu horizonte cultural, na formação continuada, adotando uma postura 

crítica e cidadã. 

1.5 Organização Curricular 

A organização curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia apresenta- 

se de acordo com o artigo 12º da Resolução MEC/CNE Nº 02, de 1º de julho de 

2015, estruturando-se nos seguintes núcleos: 

| - núcleo de estudos de formação geral. 

II - núcleo de aprofundamento. 

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular. 

Ademais, respeita-se as seguintes determinações sobre a carga horária geral do 
curso: 

e Mínimo de 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao Estágio Supervisionado; 

e Mínimo de 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular: 

e Pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos | e Il; 

e Mínimo de 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, 

conforme núcleo definido no inciso III. 

Além disso, busca-se a atender também à obrigatoriedade de curricularização 

da extensão, incluindo 10% da carga horária do curso em atividade desta natureza. 

As 345 horas dedicadas a curricularização da extensão estão inseridas na carga 

horária dos núcleos | e Il, assim como do núcleo Ill. 

O Curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus Petrolina, visando 

propiciar uma sólida formação profissional ao egresso, tem a carga horária de 

3.420 (três mil quatrocentos e vinte) horas, distribuídas de acordo com a Tabela 1: 

Tabela 1 — Distribuição de Carga horária por categoria de atividade curricular 
  

  

  

  

  

    

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA POR e Nº de Ordem ERR CH Créd. 
01 Atividades Formativas Téorico-Práticas 2475 165 

02 Atividades Acadêmicas Complementares 200 13 
03 Curricularização da extensão 345 23 
04 Estágios Supervisionados Obrigatórios 400 27 

TOTAL 2420 227         
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1.5.1 Fundamentos 

Defende-se o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Nesse sentido, constitui-se uma formação pela e para o ensino, a 

pesquisa e extensão, ampliando significativamente a relação teoria e prática. 

Busca-se a construção da identidade docente, através da formação de um 

pedagogo que atue no âmbito do ensino, da gestão e organização educação 

enquanto pesquisador e cidadão ético, respeitando as singularidades dos indivíduos 

e dos grupos nos quais atua. 

Visa-se, ainda, uma prática educativa reflexiva, historicamente situada, e 

comprometida com a democratização da educação e da sociedade. 

À intenção de fortalecer a profissionalização docente articula-se uma 

formação ampliada que vai além do espaço de sala de aula, contemplando os 

ambientes não formais de educação. Os estágios supervisionados, por exemplo, 

constituem-se, assim, práticas sociais educativas em contextos escolares e não 

escolares. 

1.5.2 Concepção Metodológica 

Nesta proposta, a metodologia redimensionada para atender às atuais 

exigências da formação de professores, mantém como eixo condutor da própria 

estruturação / organização os pressupostos e paradigmas definidos como norteadores 

da construção do perfil do egresso proposto no projeto original do Curso de 

Graduação. Sob esta ótica, apresenta como características: 

e À aprendizagem é concebida como processo de construção coletiva, no 

qual todos os envolvidos precisam estar em constante interação. 

e A intervenção didática é entendida como um diálogo problematizador que 

oportuniza a utilização de aprendizagens já estruturadas na interpretação 

e no uso adequado dos conhecimentos acumulados e sistematizados pela 

ciência. 

e A articulação entre teoria e prática, com o aprofundamento necessário em 

todos os âmbitos da formação e do desafio a ser respondido através da 

vivência de situações didáticas que se caracterizam pela
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interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transversalidade. Deste 

modo, a partir de situações concretas sócioeducativas possibilita-se ao 

licenciado, a construção dos saberes de forma interdisciplinar no interior 

de cada disciplina e entre os conteúdos das demais disciplinas do período 

letivo, numa perspectiva de diversos ângulos do conhecimento. 

e À vivência de situações didáticas interdisciplinares torna as disciplinas 

permeáveis, em constante cooperação, comunicação e interação, 

resguardando-se os limites e contornos dos objetos de estudo de cada 

uma. 

eA abordagem metodológica, com caráter predominantemente 

investigativo, enfatiza a reflexão e a tomada de decisões essenciais à 

formação teórica a ao desenvolvimento de competências que permitam 

ao egresso adaptar-se às factuais mudanças da atuação profissional e a 

manter-se atualizado. 

A partir dessas premissas, os direcionamentos metodológicos incluem: 
  

  

2.070 horas de estudos de formação geral e de aprofundamento (núcleo | e Il) 

405 horas em práticas como componente curricular 

400 horas de estágio curricular 

200 horas de estudos integradores para enriquecimento curricular. 

345 horas de extensão 

Totalizando: 3.420 horas.   
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1.5.3 Matriz Curricular 

A matriz está organizada de acordo com o Artigo 6º da Resolução CNE/CP nº 

1, de 15 de maio de 2006 e apresenta a seguinte estruturação que incorpora também 

em seus componentes curriculares temas necessários à formação profissional, tai 

como os presentes no 1) Decreto Nº. 5.626/05 | dispõe sobre a inclusão da Libras 

como disciplina curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e 

tradutor/intérprete da Libras; 2) Resolução do Conselho Nacional de Educação nº1 de 

18 de fevereiro de 2002, que define que as Universidades devem prever em sua 

organização curricular formação dos professores voltada para a atenção à diversidade 

e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais; 3) Lei nº 10639, o Parecer do CNE/CEB 

03/2004 e 4) a Resolução 01/2004 que estabelece o ensino da História da África e da 

Cultura afro-brasileira. 

Ainda na Resolução nº 02 de 1º de Julho de 2015, no art. 13, estabelece-se 

que 

8 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 

específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus 

fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos 

fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão 

da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, 

diversidades étnico racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos 

educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

Desta maneira, o curso está estruturado curricularmente em consonância com 

as diretrizes que norteiam os cursos de pedagogia e licenciatura no país, afim de 

promover uma formação coerente com as exigências sociais no intuito de 

instrumentalizar os discentes para atuar reflexivamente no contexto da educação 

brasileira. 

A matriz curricular do curso de Pedagogia da UPE Campus Petrolina 

contempla 3420 horas, das quais 3360 horas contemplam atividades obrigatórias e 

60 horas são preenchidas com disciplinas eletivas, conforme a Tabela 2. 

Tabela 2 — Matriz curricular do curso, considerando núcleos e carga horária teórica e 

  

  

  

prática. 
Código Disciplina Carga Horária 

Núcleos Prática RCS- RCS- | Semestral 

lell como EXT EXT 

componente | núcleos | núcleo                
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curricular lell mm 

Teórica Prática 

P0001 | Alfabetização e Letramento 60 | — -——— ==—— 60 

P0002 | Arte-educação 30 30 ==-— == 60 

P0003 | Avaliação da Aprendizagem 60 | = -—-— =——— 60 

(NC) 
P0004 | Conteúdos, Metodologias e 60 30 -— -— 90 

Práticas da Educação Infantil 

P0005 | Conteúdos, Metodologias e 60 30 -— -—— 90 
Práticas do Ensino da Lingua 
Portuguesa 

P0006 | Conteúdos, Metodologias e 60 30 =—— == 90 

Práticas do Ensino da 

Matemática 

P0007 | Conteúdos, Metodologias e 60 30 =— -— 90 
Práticas do Ensino das 

Ciências Naturais 

P0008 | Conteúdos, Metodologias e 60 30 -— -—— 90 
Práticas do Ensino de 

Geografia 
P0009 | Conteúdos, Metodologias e 60 30 =—— == 90 

Práticas do Ensino de 
História 

P0010 | Coordenação Pedagógica 30 | — ===- === 30 

P0011 | Currículo e 60 | -—— =—-— -——— 60 

Contemporaneidade 

P0012 | Didática (NC) 60 ==-— ===- 60 
P0013 | Educação de Jovens, Adultos 60 15 ==—— -——— 75 

e Idosos 

P0014 | Educação do Campo 30 30 --- --- 60 

P0015 | Educação e Relações Etnico- 30 === =—— == 30 

Raciais (NC) 

P0016 | Educação e Tecnologias 30 30 -==- -—- 60 

P0017 | Pedagogia em espaços não 60 =—-—— -— -— 60 
escolares 

P0018 | Educação Inclusiva (NC) 30 === ==- -==- 30 

P0019 | Ideias filosóficas 60 ===- =— -—— 60 

contemporâneas 

P0020 | Formação e 30 =—-— -— -— 30 
Profissionalização docente 

P0021 | Fundamentos Antropológicos 60 -—— =——— -——— 60 

da Educação (NC) 

P0022 | Fundamentos da Educação 60 -—— =——— -=——— 60 

Infantil 

P0023 | Fundamentos da Educação 30 | -— =——— =-——— 30 
Especial 

P0024 | Fundamentos Filosóficos da 60 =—— =-—— =—=— 60 

Educação (NC) 

P0025 | Fundamentos Históricos da 60 =— ===— =——— 60 

Educação 

P0026 | Fundamentos Psicológicos 60 -—— -—— -—— 60 

da Educação (NC) 

P0027 | Fundamentos Sociológicos 60 -—— --— -—— 60 

da Educação (NC) 

P0028 | Gestão e Política 60 15 -— -—— 75 

Educacional 

P0029 | História da Educação 60 --——— -—- -—- 60 
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Brasileira 

P0030 | Libras (NC) 60 --- -—— -—— 60 

P0031 | Língua Portuguesa na 60 -—— --=— =——— 60 

Produção do 

Conhecimento(NC) 

P0032 | Literatura Infanto-juvenil 30 30 -==—— ==—— 60 

P0033 | Metodologia Científica (NC) 60 -—- -——— -——— 60 

P0034 | Organização da Educação 60 -—— -—— -—— 60 

Nacional (NC) 

P0035 | Pesquisa em Educação 60 -—- --- --- 60 

P0036 | Planejamento Educacional 30 30 -—- -—- 60 

P0037 | Projeto de Pesquisa! 60 -—— -—— -—— 60 

P0038 | Psicologia da Aprendizagem 30 15 45 

P0039 | Psicologia do 30 -—— -— -— 30 
Desenvolvimento 

P0040 | Seminário de Pesquisa em 30 30 -—— -—— 60 

Educação 

Eletiva 30 -—— -—— -—- 30 

Eletiva 30 -—— -—— -—— 30 

EXTO1 | Vivência Extensionista -—— -—— 30 30 60 

|: Educação e Movimentos 

Sociais 

EXTO2 | Vivência Extensionistall: -—— -—— 30 30 60 

Educação e Multiculturalismo 

EXTO3 | Vivência Extensionista III: -—— -—— 30 30 60 

Educação e Diversidade 

EXTO4 | Vivência Extensionista IV: -—— -—— 30 15 45 

Direitos Humanos e 

Cidadania 

EXTOS | Vivência ExtensionistaV: -—— -—— 30 30 60 

Pedagogia Social 

EXTO6 | Vivência -—— -—— 30 30 60 

Extensionista VI: Educação 

Ambiental e Sustentabilidade 

AACC (núcleo ID) | = [o = | [o —— 200 

TOTAL PRELIMINAR 2070 405 180 165 3020 

ESTO1 | ESTÁGIO |: Educação 30 70 -—— -—— 100 

Infantil 

ESTO2 | ESTAGIO Il: Ensino 30 70 -—— -—— 100 

Fundamental — Anos Iniciais 

ESTO3 | ESTÁGIO Ill: Gestão e 30 70 -— -— 100 
Coordenação Pedagógica 

ESTO4 | ESTÁGIO IV: Atuação do 30 70 -—— -—— 100 

pedagogo em espaços não 

escolares 

Total em estágios 400 

TOTAL DO CURSO 3420 
  

Nota: 1 - A disciplina Projeto de Pesquisa é pré-requisito obrigatório para matrícula na disciplina de 

Seminário de Pesquisa em Educação, ou seja, para a elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Opções de Disciplinas Eletivas 

Para fins de integralização de seus estudos, os discentes precisarão cursar 

60h de disciplinas eletivas, escolhidas dentre as disciplinas elencadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 — Disciplinas eletivas com respectivas cargas horárias. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Código Disciplina Carga Horária 

Teórica | Prática | Semestral 

E0001 Cinema e Educação 30 --- 30 

E0002 | Relações Interpessoais e Dinâmica de Grupo 30 -— 30 

E0003 | Economia da Educação 30 --- 30 

E0004 | Estratégias Didáticas com TICs na Educação Básica 30 -==- 30 

E0005 | Leitura e Produção Textual Acadêmica 30 -—- 30 

E0006 | Gestão de Pessoas em Educação 30 -—- 30 

E0007 | Introdução à Educação a distância 30 -==- 30 

E0008 | Imaginário e Educação 30 -— 30 

E0009 | Educação e Psicomotricidade 30 -—- 30 

E0010 | Tópicos especiais de Filosofia e Educação 30 -—— 30 

E0011 Educação e Ludicidade 30 --- 30 

E0012 | Pedagogia e Juventude 30 --- 30 

E0013 | Neurociências e Educação 30 -—— 30 

E0014 | Ética 30 -— 30 
E0015 | Tópicos Especiais em Educação Contextualizada 30 --- 30     

1.5.4 Malha Curricular Sequencial 

Na Tabela 4 serão apresentadas as disciplinas ofertadas para cada período 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

letivo. 

Tabela 4 — Matriz sequencial por período. 
Período Disciplina Obriga- Carga Horária 

Código tória Teórica | Prática | Semestral 
ou RCS- ou 

EXT RCS- 
EXT 

1º P0021 | Fundamentos Antropológicos 60 -—— 60 

da Educação (NC) 

P0024 | Fundamentos Filosóficos da 60 == 60 

Educação (NC) 

P0026 | Fundamentos Psicológicos da 60 =—— 60 

Educação (NC) 

P0027 | Fundamentos Sociológicos da 60 -—— 60 

Educação (NC) 

P0033 | Metodologia Científica (NC) 60 -—— 60 

Carga horária total do período 300 | — 300 

2º P0012 | Didática (NC) 60 = 60 
P0019 | Idéias Filosóficas 60 == 60 

Contemporâneas 

P0025 | Fundamentos Históricos da 60 --- 60 

Educação 

P0031 | Língua Portuguesa na 60 -—— 60 

Produção do Conhecimento 

(NC) 
P0039 | Psicologia do Desenvolvimento 30 ===- 30                  
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EXTO1 | Vivência Extensionista |: 30 30 60 

Educação e Movimentos 

Sociais 

Carga horária total do período 300 30 330 
3º P0001 | Alfabetização e Letramento 60 -—— 60 

P0002 | Arte Educação 30 30 60 

P0018 | Educação Inclusiva (NC) 30 -——— 30 

P0029 | História da Educação Brasileira 60 -—— 60 

P0038 | Psicologia da Aprendizagem 30 15 45 

P0034 | Organização da Educação 60 -—— 60 

Nacional (NC) 

EXTO2 | Vivência Extensionista Il: 30 30 60 

Educação e Multiculturalismo 

Carga horária total do período 300 75 375 
4º P0004 | Conteúdos, Metodologias e 60 30 90 

Práticas da Educação Infantil 

P0005 | Conteúdos, Metodologias e 60 30 90 

Práticas do Ensino da Língua 

Portuguesa 

P0022 | Fundamentos da Educação 60 --— 60 

Infantil 

P0035 | Pesquisa em Educação 60 -—- 60 

P0036 | Planejamento Educacional 30 30 60 

EXTO3 | Vivência Extensionista Ill: 30 30 60 

Educação e Diversidade 

Carga horária total do período 300 120 420 

5º P0006 | Conteúdos, Metodologias e 60 30 90 

Práticas do Ensino da 

Matemática 

P0030 | Libras (NC) 60 -—— 60 

P0023 | Fundamentos da Educação 30 -—— 30 

Especial 

P0032 | Literatura Infanto-juvenil 30 30 60 

P0037 | Projeto de Pesquisa* 60 -=—— 60 

ESTO! | ESTÁGIO |: Educação Infantil 30 70 100 

EXTO4 | Vivência Extensionista IV: 30 15 45 

Direitos Humanos e Cidadania 

Carga horária total do período 300 145 445 
6º P0007 | Conteúdos, Metod. e Práticas 60 30 90 

do Ensino das Ciências 

Naturais 

P0008 | Conteúdos, Metod. e Práticas 60 30 90 

do Ens. de Geografia 

P0009 | Conteúdos, Metod. e Práticas 60 30 90 

do Ensino de História 

P0011 | Currículo e Contemporaneidade 60 -——— 60 

ESTO2 | ESTAGIO Il: Ensino 30 70 100 

Fundamental: anos iniciais 

EXTOS | Vivência Extensionista V: 30 30 45 

Pedagogia Social 

Carga horária total do período 300 190 490 

Tº P0003 | Avaliação da Aprendizagem 60 -—— 60 

(NC) 
P0010 | Coordenação pedagógica 30 -=—— 30 

P0015 | Educação e Relações Etnico- 30 -—— 30 

Raciais (NC) 

P0028 | Gestão e Política Educacional 60 15 15                
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ESTO3 | ESTÁGIO Ill: Gestão e 30 70 100 
Coordenação Pedagógica 

P0020 | Formação e Profissionalização 30 -— 30 
Docente 

Eletiva 30 -—— 30 

EXTO6 | Vivência Extensionista Vl: 30 30 60 

Educação Ambiental e 

Sustentabilidade 

Carga horária total do período 300 115 415 
8º P0013 | Educação de Jovens, Adultos e 60 15 75 

Idosos 

P0014 | Educação do Campo 30 30 60 

P0016 | Educação e Tecnologias 30 30 60 
P0017 | Pedagogia em espaços não 60 -—— 60 

escolares 

P0040 | Seminário de Pesquisa em 30 30 60 
Educação 

Eletiva 30 === 30 
ESTO4 | ESTÁGIO IV: Atuação do 30 70 100 

pedagogo em espaços não 

escolares 

Carga horária total do período 270 175 445 

Carga horária total componentes curriculares 3.220 
AACC + 200 

Carga horária total do curso | =3.420 | 
Total de carga horária 

Componentes Núcleos | e Il 2.250 
  

Componente Núcleo Ill 165 EXTENSÃO + 200 AACC 
  

  

      
Estágio Supervisionado 400 
Prática 405 
Carga horária total curricular 3.420 
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1.5.5 Estágio Curricular 

Concepção de estágio 

O Estágio Curricular caracteriza-se como uma experiência legal e um 

procedimento metodológico do curso, visando o intercambio, a reelaboração e a 

produção de conhecimentos sobre os diferentes contextos de atuação e as 

alternativas de intervenção profissional, proporcionando aprendizados de 

competências próprias da atividade laborativa. Objetiva, portanto, a formação do 

educando crítico/ reflexivo e o seu desenvolvimento para a vida cidadã e para o 

trabalho. Além disso, de constitui-se num componente curricular que possibilita a 

integração entre diferentes atores situados nos diversos níveis e modalidades de 

ensino que constituem as organizações escolares e não escolares. Esse 

entendimento está em consonância com a Lei 11.788 de 2008, com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Resolução 

CNE/CES nº 2 de 1º de julho de 2015 e Resolução do Conselho Universitário 

UPE/CEPE 117 de 09 de dezembro 2015. 

Objetivos 

O estágio como espaço de mediação reflexiva entre a instituição de ensino, as 

instituições escolares e não escolares e a sociedade, em que os envolvidos 

aprendem e atualizam conhecimentos acerca da docência (PIMENTA, 2008), deverá: 

e Formar profissionais para o exercício da docência na Educação Infantil e dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, incluindo atuação na gestão de sistemas 

e instituições de ensino; 

e Formar profissionais para atuar em espaços escolares e não escolares de 

educação; 

e Formar profissionais para produção e divulgação científica na área da 

educação; 

e Direcionar os estagiários no desenvolvimento do perfil professional, 

privilegiando a reflexão-ação da prática pedagógica com responsabilidade 

social;
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e Viabilizar ao estagiário a vivência em pesquisa de campo, experienciando as 

etapas para construção do conhecimento; 

e Conhecer as atividades pedagógicas, financeiras e administrativas das 

instituições de estágio (escolar e não escolar); 

e Conhecer a estrutura e funcionamento da escola ou instituição; 

e Estabelecer relações entre os conhecimentos adquiridos na instituição de 

ensino e os fenômenos que emergem nos contextos campo de estágio; 

e Participar das atividades de planejamento e realização das atividades, 

elaboração e gestão; 

e Subsidiar a construção da identidade profissional a partir da observação/análise 

crítica de situações vividas e contextos institucionais, numa perspectiva de 

aproximação do saber, do saber fazer e do saber ser; 

e Analisar a prática pedagógica em vários contextos educacionais, selecionando 

e proporcionando alternativas de intervenção que contribuam para a 

ressignificação de valores e para a construção da cidadania; 

e Avaliar as contribuições do Estágio Supervisionado para o desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias ao exercício da atividade profissional. 

e Planejar e executar projetos didáticos (intervenções) que promovam 

aprendizagem dos alunos/as utilizando conhecimentos das áreas de forma 

interdisciplinar; 

e Observar e analisar aspectos referentes às práticas 

(docentes/pedagógicas/educativas): planos de aula (objetivos, conteúdos 

programáticos, metodologia e avaliação), posturas e condutas docentes, 

disciplina escolar (manejo de turma); 

e Utilizar diferenciados instrumentos para registros das experiências nas 

instituições de estágio (diário de campo; caderno de anotações) 

e Confrontar teoria e prática; 

e Auxiliar nas atividades propostas (instituição/escola), oferecendo suporte nas 

atividades individuais e grupais;
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e Analisar o Projeto institucional, verificando a sua implementação no cotidiano 

escolar. 

Conteúdos 

Estágio | (Educação Infantil - 100h) 

Objeto de análise: Escola enquanto espaço de formação humana e de inter- 

relações com a sociedade. Planejamento e ações docentes na Educação 

Infantil da creche ao pré-escolar. A pesquisa, a observação, acompanhamento, 

avaliação e planejamento como fundamentação das relações teórico — práticas 

na formação de professores da Educação Infantil. 

Estágio II (Ensino Fundamental - 100h) 

Objeto de análise: A sala de aula como espaço de apropriação e produção do 

conhecimento. Planejamento e ações docentes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º a 5º) ou Educação de Jovens e Adultos e Idosos - EJAI com 

ênfase na Educação Inclusiva. Fundamentação das relações teórico-práticas 

para as intervenções pedagógicas. 

Estágio III (Gestão em Espaços Educativos — 100h) 

Objeto de análise: O pedagogo no contexto do sistema educacional brasileiro 

e organicidade do trabalho pedagógico no âmbito escolar. A prática de 

modalidades de gestão e coordenação pedagógica e a articulação com a 

comunidade escolar. 

Estágio IV (Atuação em Espaços Não Escolares — 100h) 

Objeto de análise: A organicidade do trabalho pedagógico em espaços não 

formais e não escolares. Competências e habilidades para gestão, produção
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do conhecimento, planejamento, projetos e práticas docentes em espaços 

diversos à sala de aula. 

Avaliação das atividades desenvolvidas 

Os/as estagiários/as deverão elaborar um projeto de trabalho a ser 

desenvolvido no campo de estágio. Todas as atividades desenvolvidas pelos 

estudantes deverão ser devidamente registradas, pois serão materiais para suas 

reflexões e análises sobre a atividade pedagógica/profissional referência do estágio. 

Para finalização do trabalho, os estagiários deverão elaborar um trabalho final que 

será entregue ao supervisor. O Trabalho Final do Estágio é o documento que visa 

fornecer informações relativas às situações vivenciadas durante a realização do 

mesmo. 

Os/s estudantes serão avaliados/as por meio do Projeto de Trabalho, do 

desenvolvimento deste e do Trabalho Final e pelo desempenho e cumprimento das 

atividades propostas. O sistema de avaliação e promoção seguirá o regulamento 

próprio desta Universidade, conforme já descrito neste PPC. 

Tempo dedicado ao estágio obrigatório 

O estágio tem uma carga horária total de 400 horas, distribuídas durante os 

quatro períodos da segunda metade do curso, com 100 horas em cada semestre, 

como pode ser verificado no quadro 1. 

Quadro 1 — Distribuição da carga horária prática/teórica 
  

  

ESTÁGIOS PERÍODO CH 
EDUCAÇÃO INFANTIL 5º 25=5T+25P 

Estágio Curricular Supervis. de Educ. Infantil | (crianças de zero a 1 35=5T+30P 
ano e 6 meses) 40=5T+35P 
Estágio Curricular Supervis. de Educ. Infantil |I (crianças de 1 ano e 7 100 horas 
meses a 3 anos e 11 meses) 

Estágio Curricular Supervis. de Educ. Infantil Ill (crianças de 4 ano a5 

  

anos) 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 6º 50=10T+40P 
Estágio Curricular Supervis. de Ens. Fund. (ciclo de alfabetização -1º 50=5T+45P 
a3º ano) 100 horas 
Estágio Curricular Supervis. de Ens. Fund. (3º ao 5º ano e 
modalidades) 
GESTÃO - ESCOLAR 7º 45=5T+40P 
Estágio Curricular Supervisionado de Gestão | 45=5T+40P 

Estágio Curricular Supervisionado de Gestão Il 100 horas 
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GESTÃO - ESPAÇO NÃO ESCOLAR 8º 45=5T+40P 
Estágio Curricular Supervisionado Instituições sociais 45=5T+40P 

Estágio Curricular Supervisionado empresarial 100 horas 

Total 400 horas           

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (2017) e CNE/CES — parecer 01/2015 

O Estágio não obrigatório, modalidade que possibilita aos estudantes 

desenvolver atividades vinculadas ao espaço de atuação profissional tanto na 

educação formal quando na educação informal, constituindo em espaço de reflexão e 

revisão os conhecimentos trabalhados no curso, é permitida desde que observadas 

aos critérios estabelecidos pela Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008 e orientações 

da Resolução UPE/CEPE 017/2011, e que mantenha coerência com o perfil 

profissional curricular do curso. 

Campos de Estágio 

São espaços propícios para a prática do estágio supervisionado obrigatório e 

não obrigatório: Creches, Centros de Educação Infantil, Escolas de Ensino 

Fundamental, Escola de Aplicação, Organizações não Governamentais, hospitais, 

empresas de médio e grande portes, presídios ou qualquer outra instituição que 

promova educação desde que apresente condições para: 

e Planejamento, execução e avaliação conjuntas das atividades de estágio; 

e Aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos do/a estagiário/a; 

e Vivência efetiva de situações reais de trabalho profissional em áreas 

específicas da Pedagogia. 

Sujeitos envolvidos e obrigações 

Universidade, Concedente e Aluno - Estagiário 

Atribuições da Universidade de Pernambuco Campus Petrolina 

O art. 72 da lei 11.788/2008 que dispões sobre o estágio de estudantes e de 

outras providências estabelece as obrigações da instituição de ensino conforme 

descrito abaixo: 

São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 

estudantes:
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| — celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 

assistente legal (quando ele for absoluta ou relativamente incapaz), e com a parte 

concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta 

pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao 

horário e calendário escolar; 

Il — avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do educando; 

III — indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV — exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 

meses, de relatório das atividades; 

V — zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 

para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

VI — elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 

seus educandos; 

VII — comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas 

de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 

(três) partes a que se referem o inciso Il do caput do art. 3 desta Lei, será 

incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for 

avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. 

Art. 82- É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e 

privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo 

educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as 

condições de que tratam os arts. 62a 14 2 desta Lei. 

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a 

instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de 

compromisso de que trata o inciso Il do caput do art. 3º desta Lei. 

Atribuições do Concedente 

Segundo o Art. 9º da lei 11.788/2008, as pessoas jurídicas de direito privado
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e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos 

conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as 

seguintes obrigações: 

Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino (UPE) e o 

estudante, zelando por seu cumprimento; 

ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; 

indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, 

para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja 

apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido 

no termo de compromisso; 

por ocasião do desligamento do estagiário, entregar o termo de realização do 

estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos 

e da avaliação de desempenho; 

manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

Atribuições do Estudante — Estagiário 

Conhecer a legislação e as normas regulamentares sobre estágios; 

Conhecer a ementa da disciplina apresentada pelo professor do componente 

curricular; 

Estabelecer um bom convívio na escola campo de estágio. 

Responsabilizar-se pela apresentação na escola/instituição campo de estágio 

observando as normas legais e as orientações estabelecidas; 

Articular-se com o professor orientador de Estágio Supervisionado para 

receber as orientações necessárias; 

Elaborar, junto com o professor orientador, o plano individual de Estágio
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Supervisionado; 

Cumprir a carga horária prevista no PPC na IES e na concedente; 

Participar dos encontros pedagógicos de orientação em sala de aula ou de 

modo virtual; 

Realizar as atividades planejadas no planejamento de estágio, aprovadas 
pelo 

Orientador (a) e pela Coordenação de estágio, respeitando os prazos pré- 

definidos; 

Ser responsável pela sua aprendizagem 

Registrar as atividades desenvolvidas durante o estágio (diários, cadernos de 

nota); 

Discutir as atividades em sala de aula da Instituição de Ensino Superior com 

o seu orientador de Estágio, em horários previamente estabelecidos; 

Cumprir com ética as exigências estabelecidas pelo coordenador (a), 

professor(a) orientador(a) e professor (a) supervisor(a) de estágio; 

Esforçar-se pelo efetivo cumprimento do Estágio Supervisionado como 

elemento necessário da vinculação entre teoria-prática; 

Realizar autoavaliação; 

Responsabilizar-se pelos relatórios avaliativos a serem emitidos pela 

organização concedente; 

Apresentar ao Professor Orientador seus registros (diários, cadernos, 

relatórios) de estágio necessários para comprovação e avaliação das 

atividades realizadas. 

Elaborar e executar projetos didáticos (intervenção) condizentes com suas 

observações, em comum acordo com o responsável pelo ambiente do estágio; 

Entregar os documentos comprobatórios da realização do estágio exigidos 

pela IES ao Núcleo de Apoio ao Estágio - NAE e ao professor do orientador 

do estágio (cópia), tais como: planos de atividades dos(as) estagiários(as), 

formulários de frequência e avaliação, relatórios, ficha de avaliação e outros 

que forem exigidos; 

Entregar o relatório final ao professor orientador de estagio respeitando o 

prazo pré-definido. 

Em caso de interrupção do estágio, comunicar, por escrito, à Concedente e 

ao Colegiado do seu curso.
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Coordenador, Professor e Supervisor de Estágio 

Coordenador de Estágio 

- Discutir, periodicamente, a operacionalização pedagógica e administrativa do 

estágio com os docentes; 

- Contatar os supervisores nas instituições dos estágios; 

- Propor diretrizes gerais e de avaliação para a prática do Estágio Supervisionado; 

- Assinar os documentos administrativos emitidos pelo NAE; 

- Acompanhar a realização dos estágios no curso; 

- Garantir o cumprimento da legislação específica sobre Estágio Supervisionado; 

- Propor convênios e/ou contratos visando estabelecer parcerias para gerar 

oportunidades de estágio com escolas/organizações da comunidade; 

- Coordenar, em parceria com os coordenadores e coordenadores dos 

colegiados, o planejamento e desenvolvimento das atividades relacionadas 

com Estágio Supervisionado; 

- Proporcionar condições para o acompanhamento do estágio. 

- Utilizar a Escola de Aplicação como campo de estágio; 

- Organizar o material de observação e o modelo de relatório que os estudantes 

devem apresentar ao término do estágio, podendo o mesmo ser adaptado pelo 

professor de estágio supervisionado; 

- Socializar junto aos professores orientadores as produções e orientações 

relativas a Estágio Supervisionado; 

- Reunir-se com a PROGRAD e com o NAE, quando convocado, para discutir 

questões pertinentes ao estágio; 

Professor Orientador 

- Elaborar o Plano de Atividades do Estágio Obrigatório; 

- Disponibilizar a ementa da disciplina para os estagiários, com conteúdo 

programático, distinção da carga horaria teórica e a pratica, competências e 

suas respectivas habilidades, atividades a serem desenvolvidas, critérios de 

avaliações, além das necessárias referencias para consultas. 

- Preparar o estagiário teórico e metodologicamente para o desenvolvimento da
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prática docente/pedagógica; 

- Discutir, orientar e acompanhar os(as) estagiários(as) na execução do plano 

de atividades; 

- Acompanhar os(as) estagiários(as) nas instituições concedentes; 

- Monitorar a frequência do estagiário na concedente a partir da ficha de ontrole 

das atividades vivenciadas no estágio; 

- Estabelecer contato com os supervisores de estágio na concedente; 

- Discutir o desempenho do estagiário com a coordenação da Instituição de 

Ensino Superior- Universidade de Pernambuco- Campus Mata Norte e com 

coordenação do NAE com o objetivo de apresentar soluções para possíveis 

problemas que possam existir; 

- Discutir a experiência profissional dos estagiários nos campos de estágios 

escolar e extraescolar da Universidade de Pernambuco- Campus Mata Norte. 

- Orientar os estudantes nos registros de suas observações, participações e 

realização do projeto didático; 

- Auxiliar na elaboração dos projetos didáticos; 

- | Acompanhar o processo formativo dos estudantes da iniciação à finalização 

dos estágios; 

- Avaliar e atribuir nota ao estudante, levando em consideração os critérios 

estabelecidos. 

Supervisor de estágio 

Consideram-se supervisores de estágio os profissionais das concedentes que 

podem supervisionar a realização dos estágios dos alunos, tais como: professores 

regentes, gestores e demais profissionais que atuam em instituições não-escolares, 

tendo como atribuições: 

- Receber o estagiário na concedente, orientar e acompanhar suas atividades; 

- Confirmar a presença do(a) estudante nas atividades de estágio, através dos 

instrumentos administrativos emitidos pelo NAE. 

- Monitorar a frequência do estagiário com consonância da prestação das 

atividades planejadas para o estágio; 

- Designar ao estagiário unicamente atividades ligadas à docência, gestão,
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outras na sua área de conhecimento. Proporcionar ao estagiário o 

aprendizado que contribua para sua prática profissional; 

- Proporcionar ao estagiário condições para o desenvolvimento de suas 

atividades práticas, seja escolar ou não-escolar; 

-  Articular-se com o professor orientador, quando for necessário, para oferecer 

a adequada orientação ao estagiário. 

- Avaliar o estagiário durante todo o desenvolvimento do estágio e, ao final das 

atividades, emitir parecer avaliativo sobre o desempenho do(a) estudante 

nos nos aspectos relacionados ao desempenho, frequência e cumprimento 

dos horários, através dos instrumentos administrativos emitidos pelo NAE 

(Núcleo de Apoio ao Estágio). 

Estrutura de Apoio 

O Núcleo de Apoio ao Estágio da Unidade de Petrolina — NAE 

Para dar maior funcionalidade e celeridade ao cumprimento das obrigações da 

Universidade de Pernambuco em relação aos estágios de seus estudantes, em 

atenção especial ao artigo 7º da lei 11.788/2008, foi criado recentemente o Núcleo de 

Apoio ao Estágio da Unidade de Petrolina — NAE, tendo como principal objetivo auxiliar 

a Coordenação de Graduação nas questões administrativas relativas aos estágios, 

buscando a operacionalização eficiente e eficaz dos procedimentos em consonância 

com o Projeto Pedagógico de Curso, as normas institucionais e as leis em vigor, 

conforme orientação Resolução UPE/CEPE 117/2015. 

Segundo a Resolução UPE/CEPE 117/2015, o Núcleo de Apoio ao Estágio 

(NAE) tem por finalidade (Il) organizar, (Il) acompanhar, e (Ill) colaborar com a 

execução das atividades do estágio, com as seguintes atribuições: 

a) Intermediar a consecução de convênios e acompanhar o prazo de vigência; 

b) providenciar a celebração do Termo de Compromisso entre o discente, a 

parte concedente do estágio e a UPE; 

c) verificar e atestar compatibilidade entre Plano de Estágio e as atividades 

desenvolvidas pelo discente;
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d) Manter atualizadas informações acerca de instituições, potenciais campos 

de estágios; 

e) enviar e receber documentações pertinentes à realização dos estágios; 

f) Responsabilizar-se pela padronização e revisão periódica dos instrumentos 

de estágio da Unidade junto com os docentes responsáveis pelos estágios no curso; 

g) Elaborar protocolos e normas a serem cumpridos pelos docentes 

orientadores, preceptores/supervisores acadêmicos; 

h) Promover reuniões periódicas com os docentes responsáveis pelo estágio 

dos cursos; 

i) Providenciar o seguro de acidentes pessoais para os discentes; 

j) Elaborar para os preceptores/supervisores declaração comprobatória de 

acompanhamento do estágio, que deverá ser entregue no último dia de estágio pelos 

orientadores; 

k) Enviar, anualmente, relatórios referentes aos Campos de Estágio para a 

UPE/ PROGRAD; 

1.5.6 Atividades Complementares 

As atividades complementares integradoras devem atender às exigências 

normativas específicas e serem registradas de acordo com as opções do projeto e 

suas cargas horárias. 

Atividades Acadêmicas Científico-Culturais 

As atividades acadêmicas  científico-culturais constituem aspectos 

diferenciados de aprendizagem e de organização do trabalho escolar, contribuindo 

para a construção das competências inerentes à formação profissional. 

Abordam conhecimentos de diversas naturezas relacionados ao currículo da 

educação infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e suas modalidades, bem 

como a atuação do Pedagogo em espaços não escolares. 

As atividades complementares preconizadas no Inciso Ill do Art. 6º se
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configuram como um núcleo de estudos integradores e deverão proporcionar 

enriquecimento curricular, conforme a Resolução CNE/CES nº 1 de 15 de maio de 

2006 e normatização da UPE, em especial, a Resolução CEPE nº 019/ 2009, 

compreendendo participação em: 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, 

monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição de 

educação superior; 

b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes áreas 

do campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos; 

c) atividades de comunicação e expressão cultural. 

Ainda, recorrendo à mesma Resolução no seu Inciso Ill, Art. 8º, as atividades 

complementares deverão envolver o planejamento e o desenvolvimento progressivo 

do Trabalho de Conclusão de Curso, atividades de monitoria, de iniciação científica e 

de extensão, diretamente orientadas por membro do corpo docente da instituição de 

educação superior decorrentes ou articuladas às disciplinas, áreas de conhecimentos, 

seminários, eventos científico-culturais, estudos curriculares, de modo a propiciar 

vivências em algumas modalidades e experiências, entre outras, e opcionalmente, a 

educação de pessoas com necessidades educacionais especiais, a educação do 

campo, a educação indígena, a educação em remanescentes de quilombos, em 

organizações não-governamentais, escolares e não-escolares públicas e privadas. 

Nesse sentido, têm como objetivos: 

& proporcionar a reflexão sobre a dinâmica da ação educativa em vários 

contextos, ampliando as possibilidades de uma atuação profissional adequada 

às necessidades e exigências da sociedade; 

e possibilitar a aplicação de conhecimentos de diferentes naturezas na 

seleção e organização de propostas educativas que ampliem a formação 

pessoal e contribuam para transformações socioeducacionais e de valorização 

da cidadania; 

o assegurar a integração de temas atuais às áreas de conhecimento que 

constituem os âmbitos da formação na perspectiva de interdisciplinaridade, 

transversalidade e de multidisciplinaridade coerentes e comprometidas com a 

qualidade da atuação profissional.
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o enriquecer a trajetória pessoal e de profissionalização, situando a 

ressignificação de valores, a postura pessoal e a convivência social como 

elementos constitutivos da dimensão ética da vida e da cidadania. 

Para fins de integralização curricular, fica a critério do aluno a escolha de 

Atividades Complementares Integradoras que perfaçam, no mínimo, a carga horária 

de 200 horas de acordo com a resolução nº 01/2015, dentre as sugeridas no quadro 

abaixo. 

Quadro 2 — Atividades complementares que podem ser cursadas pelos alunos 
ATIVIDADES ACADÉMICAS CIENTÍFICO-CULTURAIS 
Curso de Extensão 

Iniciação à Pesquisa 
Trabalhos em Eventos Científicos relacionados ao Curso 
Apresentação de: 

Seminários 
Oficinas 

Comunicações orais 

Pôsteres 

Participação em: 

e Seminários 

e Colóquios 

Jornadas 

Semanas Pedagógicas 

Oficinas Pedagógicas 

Encontros 

Congressos 

Palestras 

Mesas Redondas 

Mini-cursos 

Estágios não obrigatórios 

e  Monitorias 

Carga Horária Total | 200h 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
1.5.7 Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação é contínua, processual e dialógica. Ao longo do curso será 

retroalimentadora do processo, permitindo acompanhar o desenvolvimento do 

projeto pedagógico, os interesses da demanda, as necessidades da sociedade e as 

tendências e oportunidades do mercado de trabalho.
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A licenciatura em Pedagogia utiliza metodologias e critérios de 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem, bem como do 

próprio curso, em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular 

definidos na política institucional de ensino da Universidade de Pernambuco e nas 

matrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura. Logo, os mecanismos 

a serem utilizados deverão permitir uma avaliação institucional e uma avaliação do 

desempenho acadêmico ensino e aprendizagem de acordo com a IES. 

É responsabilidade do professor determinar tanto a quantidade de avaliações 

como o tipo de instrumento de avaliação (avaliação escrita ou oral, dissertação, 

seminário, trabalhos em grupo, produções de materiais didáticos, ensaios 

científicos, entre outros), conforme considerar adequado em sua unidade curricular. 

As avaliações dos alunos baseiam-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares descritos nas ementas das disciplinas e considerando-se 

também frequência e aproveitamento dos estudos. 

Sistema de Aprovação 

Do ponto de vista legal, atendendo à legislação do Ensino Superior e à 

normatização do Regimento da Universidade de Pernambuco e do Regimento da 

Universidade é realizada em cada período letivo, da seguinte forma: 

a) a frequência é obrigatória, considerando-se reprovado num 

componente curricular o aluno que não comparecer, pelo menos, a 75% das 

aulas teóricas ou práticas, estas computadas separadamente, mesmo que 

tenha obtido notas para aprovação; 

b) a verificação do aproveitamento será feita por componente curricular 

ou componentes integrados de forma interdisciplinar e por período, 

compreendendo: avaliações parciais, sob a forma de exercícios ou trabalhos 

escolares, ao longo do período. Para cada disciplina, serão efetuadas, no 

mínimo, 2 (duas) avaliações por semestre; 

c) aproveitamento — na avaliação será utilizado o sistema decimal de 

notas de O (zero) a 10 (dez). A nota mínima para a aprovação final é 5 (cinco) 

e 7 (sete) para a aprovação por média.
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d) o exame final dos conteúdos do período letivo, destinado à avaliação da 

capacidade de domínio da matéria ensinada, para os alunos que não obtiverem 

média 7,0 nas unidades letivas. A avaliação deve ser realizada separadamente, 

quando a carga horária teórica for dividida em teórica e prática. 

Na distribuição das médias, deve-se apurar até a segunda decimal, não sendo 

permitido o arredondamento. Em cada componente curricular, o aluno será: 1) 

aprovado por média e dispensado do exame final, se obtiver média igual ou superior 

a 7,0 (sete) e 75% ou mais de frequência; 2) submetido a exame final, se obtiver média 

igual ou superior a 3,0 (três) e 75% ou mais de frequência; 3) aprovado, após exame 

final, se obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco); 4) reprovado sem direito a exame 

final, se obtiver média inferior a 3,0 (três) ou menos de 75% de frequência. 

O Sistema de Informação e Gestão Acadêmica da Universidade, o Siga, 

garante o cumprimento dos critérios adotados neste projeto, com o sigilo na 

divulgação dos resultados das avaliações de desempenho. 

1.5.8 Trabalho de Conclusão de Curso 

O projeto pedagógico do curso prevê um trabalho de conclusão que terá a 

finalidade de completar a formação do docente, em termos acadêmico-científicos. 

O trabalho a ser entregue pelo aluno poderá ser uma monografia ou um artigo sob 

a orientação de um docente da unidade de ensino. 

O aluno deve ser assistido por um orientador/a, considerando as linhas de 

pesquisa do corpo docente de Pedagogia. A banca examinadora de apresentação 

será composta por três membros: o professor-orientador e 2 (dois) membros, 

professores internos ou externos da UPE. A nota do TCC será a média aritmética 

das 3 (três) notas emitidas pelos membros da banca. 

Ao aluno cabe a responsabilidade da autoria ressalvando a instituição de 

plágios, através da assinatura do termo de responsabilidade de autoria; ter o 

compromisso de participar dos encontros de orientação bem como cumprir a 

socialização e andamento da pesquisa no Seminário de Pesquisa em Educação que 

se trata de um componente curricular do curso que tem como objetivo a socialização 

e acompanhamento do TCC. Ao final do processo de construção, o aluno deve
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entregar uma versão digital, a qual será integrada ao banco de dados da biblioteca 

do Campus Petrolina. 

Considerando o perfil proposto para o egresso, concebido a partir do 

diagnóstico das necessidades de formação de um Pedagogo com conhecimento 

interdisciplinar, postura ética e competências para atender às exigências da 

profissão e às necessidades / aspirações da sociedade, os trabalhos de conclusão 

de curso devem ser inseridos em uma das Linhas de Pesquisa do corpo docente do 

Curso.
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2 INFRAESTRUTURA DE APOIO AO CURSO 

2.1 Aspectos Físicos 

A Universidade de Pernambuco Campus Petrolina dispõe de salas de aula 

equipadas com recursos audiovisuais, biblioteca, sala para docentes de cada 

Colegiado, laboratório de informática, brinquedoteca, anfiteatro para palestras e 

demais eventos e laboratórios. 

As salas de aula, a biblioteca e os demais espaços são devidamente 

equipados com ar condicionado, mobiliário, iluminação, equipamento audiovisual e 

equipamento de prevenção à incêndio. 

Salas de Aula 

O Campus Petrolina conta com cerca de 50 salas de aula, das quais 04 

(quatro) são destinadas exclusivamente para aulas do curso de Pedagogia. 

Observa-se que são salas amplas, iluminadas, arejadas e equipadas com data 

show, comportando, em média, 60 alunos. 

Anfiteatro 

O Campus Petrolina dispõe de um auditório (capacidade para 800 pessoas) 

onde são realizadas atividades acadêmicas, científicas e culturais. 

Secretaria dos Colegiados 

A Secretaria dos Colegiados, ligada diretamente à Coordenação Setorial de 

Apoio às Atividades Acadêmicas é responsável pela organização e reserva 

deequipamentos eletrônicos (computadores, multimídias e retroprojetores), 

destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além dos equipamentos 

disponíveis em sala de aula, a Secretaria dos Colegiados dispõe de equipamentos 

audiovisuais para reserva e reposição para atender a todos os cursos, bem como 

realiza serviços de impressão e cópia para os professores e coordenadores dos
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cursos da unidade Petrolina. 

2.2 Biblioteca 

A Biblioteca da Universidade de Pernambuco Campus Petrolina, intitulada de 

Professora Anete Rolim, é uma unidade setorial interligada pelo Sistema Pergamum, 

que tem por objetivo dar suporte informacional às atividades de cunho educacional, 

científico, tecnológico e cultural em conformidade com as áreas de competência de 

licenciatura e de saúde da Universidade. 

Está localizada no prédio central da unidade e ocupa um espaço físico de 

aproximadamente 350 m2 totalmente climatizado, destinado à leitura e estudos. 

Disponibiliza 13 (treze) computadores conectados à internet, sendo dois exclusivos 

para consulta ao acervo e acesso ao portal de periódicos da CAPES, 6 (seis) para 

pesquisas e 5 (cinco) para atividades administrativas. 

O público atendido conforme cadastro, engloba os usuários regulares: alunos 

da Escola de Aplicação, alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, corpo 

docente, servidores técnico-administrativos e terceirizados da UPE. Enquadram-se 

ainda, os usuários especiais: pesquisadores de grupos com projetos de extensão e 

comunidade em geral. Permite acesso livre ao acervo e disponibiliza coleções 

nacionais e internacionais. Para tanto, mantém corpo funcional com 2 (duas) 

Bibliotecárias, 4 (quatro) Auxiliares de Biblioteca e 4 (quatro) Estagiários. 

Entre os principais serviços informacionais disponibilizados, encontram-se: 

consulta ao acervo, empréstimos domiciliares, renovações e reservas de materiais 

bibliográficos (presenciais e virtual), pesquisa bibliográfica, orientação ao uso do 

Portal da CAPES, elaboração de ficha catalográfica conforme AACRZ2, orientação para 

esclarecimento de dúvidas acerca de normalização de documentos (elaboração de 

referências bibliográficas, citações e apresentação gráfica de acordo com a ABNT), 

entre outros. 

Consoante ao movimento de acesso aberto à informação científica desenvolve 

estratégias de Gestão da Informação e do Conhecimento através da utilização das 

ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que tem como 

finalidade principal promover e disseminar o acesso ao conhecimento técnico- 

científico produzido na Universidade de Pernambuco. Neste sentido, oferece acesso
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ao portal de periódicos da CAPES via proxy à toda comunidade acadêmica. 

O acervo da Biblioteca é atualizado regularmente por meio de compra, doação 

ou permuta, visando contemplar especialmente edições mais recentes ou edições 

recomendadas pelo professor. O processo de seleção do material ocorre através das 

sugestões oriundas dos alunos, docentes, técnico-administrativos, já o processo de 

aquisição é realizado por licitação e pregões eletrônicos. A composição do acervo 

busca atender ao critério de 1 (um) exemplar da bibliografia básica para cada 6 (seis) 

alunos previstos para cada turma, e no que diz respeito a bibliografia básica indicada 

nos projetos, contempla pelo menos 3 (três) títulos indicados conforme recomendação 

do Ministério da Educação (2008). 

O acervo total é composto aproximadamente 2.954 títulos (dois mil e 

novecentos e cinquenta e quatro) títulos e 8.568 exemplares (oito mil e quinhentos e 

sessenta e oito) cadastrados no sistema. Ressalta-se que a Biblioteca possui acesso 

ao Portal de Periódicos da Capes, disponível em http://www .periodicos.capes.gov.br, 

sendo este um dos maiores acervos de publicações científicas do mundo. 

Compreende cerca de mais de 37 mil títulos (CAPES, 2016), cobrindo todas as áreas 

do conhecimento e disponibilizados em versão integral. Os usuários cadastrados na 

Instituição de Ensino podem realizar acesso remoto ao referido Portal. 

Assim sendo, a Biblioteca do Campus Petrolina busca mediante os serviços 

oferecidos, estimular a geração e uso da informação, colaborando para a excelência 

da gestão, do ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento; com 

o uso eficaz dos recursos públicos. 

2.3 Laboratórios 

Laboratório de Informática 

Há um laboratório de informática comum a todos os cursos do Campus 

Petrolina com 20 computadores com acesso à internet, sendo necessário seu prévio 

agendamento para utilização em aulas. 

Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores — LIFE 

O Campus Petrolina conta com um Laboratório Interdisciplinar de Formação de 

Educadores, inaugurado no ano de 2016. O LIFE constitui-se num espaço comum a
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todas as licenciaturas que tem como objetivo promover a interdisciplinaridade e 

incentivar o desenvolvimento de novos recursos disponíveis ao processo de ensino- 

aprendizagem. Deste modo, almeja-se a elaboração de material didático, inovação de 

práticas pedagógicas, uso das Tecnologias da Informação e Comuicação (TICs) e 

articulação da Universidade com instuições de educação básica. 

Assim sendo, o LIFE conta com recuros tecnológicos modernos, como câmeras 

de alta definição, impressoras, microscópios ópticos e lousas digitais, por exemplo e 

pode ser reservado para realização de aulas e/ou outras atividades pelos alunos e 

professores. 

Brinquedoteca 

A brinquedoteca universitária do Campus Petrolina/UPE, constitui importante 

ferramenta para o fortalecimento da formação do (a) Pedagogo (a), o que justifica a 

implantação deste laboratório no âmbito acadêmico. Para o seu desenvolvimento 

houve uma ação articulada entre o ensino, a pesquisa e a extensão, mediante 

atividades interdisciplinares, envolvendo as disciplinas: Alfabetização e Letramento, 

Arte-Educação, Literatura Infantil, Conteúdos e Metodologias em Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Ciências e o Estágio Curricular. 

Com base na discussão da importância de uma Brinquedoteca no Curso de 

Pedagogia foram estabelecidos os seguintes objetivos: proporcionar um espaço onde 

professores e alunos do Curso de Pedagogia possam desenvolver ações voltadas ao 

ensino, à pesquisa e à extensão; além de especificamente fortalecer a formação dos 

(as) acadêmicos (as) de Pedagogia, mediante experiências interdisciplinares, 

realização de estudos e estágios; oportunizar aos (às) professores (as) e alunos (as) 

de Pedagogia dedicar-se à exploração do lúdico no sentido de valorização e 

reconhecimento da ludicidade como ferramenta de desenvolvimento infantil. 

Assim sendo, a partir da compreensão da função de uma Brinquedoteca na 

universidade, faz necessário apresentar a Brinquedoteca Prof? Zélia Almeida de 

Oliveira que tem como função receber crianças de escolas públicas do município de 

Petrolina-PE e cidades circunvizinhas, bem como filhos (as) de estudantes da 

universidade. Emergiu de um projeto de extensão submetido ao Edital PIBEXT nº 

01/2015 lançado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC - da Universidade 

de Pernambuco, sendo seu início marcado no segundo semestre de 2015. Atualmente
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encontra-se sob a Coordenação da Prof? Ms Maria do Socorro Carvalho Amariz 

Gomes. Este espaço lúdico está separado por cantinhos, entre eles, cantinho da 

leitura, cantinho da arte, cantinho das bonecas, cantinho dos jogos, cantinho dos 

brinquedos e jogos. 

2.4 Gabinetes 

Os professores contam com uma sala de Colegiado, onde são realizadas as 

atividades de coordenação de curso, atendimento ao alunos, reuniões de pleno e a 

convivência cotidiana dos mesmos.
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O Colegiado do curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus Petrolina é 

composto por 16 (dezesseis) professores (as) efetivos (as), cujas titulações e 

regimes de contratação são apresentados no Quadro 3: 

Quadro 3 — Docentes efetivos do Colegiado de Pedagogia. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

DOCENTES TITULAÇÃO ÁREA DE REGIME DE | MATRÍCULA 
FORMAÇÃO TRABALHO 

Ana Lucila Macedo de Mestra Pedagogia 40hDE 6589-7 

Possídio Lic. em História 

Edna Cavalcanti Novaes Mestra Pedagogia 40h 5690-1 

Gonçalves 

Dilian da Rocha Cordeiro Doutora Pedagogia 40hDE 14062-7 

Franciela Félix de Carvalho Doutora Psicologia 40hDE 12891-0 

Monte 

Giovanna Josefa de Miranda Especialista Pedagogia 40hDE 4365-6 

Coelho 

lrailde Gonçalves de Lima Mestra Filosofia 40h 7006-8 

Ivanildo Alves de Almeida Mestre Pedagogia 40h 6880-2 

José Flávio Soares Mestre Pedagogia 20h 8452-2 
Maria Luiza Bezerra Mestra Pedagogia 40h 6878-0 

Maria do Socorro Carvalho Mestra Pedagogia 40hDE 8209-0 

Amariz Gomes Lic. em 

Matemática 

Odair França de Carvalho Doutor Pedagogia 40hDE 13367-1 

Paulo César Marques de Doutor Pedagogia 40hDE 14060-0 

Andrade Santos Bacharelado em 

Ciências 

Econômicas 

Rafael Lucas de Lima Doutor Bacharelado em 40hDE 13448-1 

Filosofia 

Plínio José de Amorim Neto Mestre Ed. Física 40h 6618-4 

Rosilda Macena da Silva Mestra Pedagogia 40h 6473-4 

Virgínia Pereira da Silva de Doutora Pedagogia 40hDE 12241-6 
Avila             

Além destes professores, conta-se também com um professor de seleção 

simplificada em regime temporário e dois professores cedidos pela Secretaria de 

Educação de Pernambuco — SEDUC, conforme Quadro 4. 

Quadro 4 — Docentes cedidos ou temporários atuantes no Colegiado de Pedagogia. 
  

  

  

DOCENTES TITULAÇÃO ÁREA DE REGIME DE MATRÍCULA 
FORMAÇÃO TRABALHO 

Perpétua do Socorro de Especialista Pedagogia 30h 11921-0 

Oliveira Morais Seleção 

Simplificada 

Reginaldo Medrado Dias Especialista Pedagogia 40h 255482-8 
Professor 

cedido pelo              
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Estado 

Rosileide dos Santos Especialista Pedagogia 40h 262722-1 

Gomes Soares Mestranda Professora 
cedida pelo       Estado      
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Disciplinas do | Período 

  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO (NC) 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0021 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

EMENTA: 
Princípios e conceitos antropológicos o campo e a abordagem antropológicos. Conceito antropológico de cultura. A relação homem, 

natureza, cultura. Interfaces entre educação, cultura, sociedade e escola. A antropologia como ferramenta auxiliar no trabalho do 

educador. Diversidade cultural. Identidade cultural. Pratica etnográfica. 
  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIAS e HABILIDADES 

e Ser capaz de refletir sobre os Correlacionar Sociedade e Educação nas 

embates e conflitos éticos e sociais sociedades primitivas a partir de perspectivas 

antropológicas clássicas. 

e Conhecer os princípios teórico-metodológicos na 

produção de conhecimentos sobre os fenômenos 

sócio-culturais. 

e Apreender os conceitos tais quais: identidade 

| - Núcleo de estudos 

básicos 

e Analisar e discutir as especificidades 

e as contribuições da Antropologia, 

bem como sua relação com outras 

áreas do saber. 

e Contribuir para elucidar o processo e cultural, representação social, cultura e elementos 

ato de educar pela interpretação da identidade cultural brasileira. 

antropológica dos fenômenos sociais e Reconhecer a intervenção do professor nas 

na conjuntura brasileira. práticas educativas relativas a multi e 

e Possibilitar um “olhar antropológico” mterculturalidade: 

para o desenvolvimento da       
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criticidade sobre os modelos de 

educação da sociedade. 
      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
I. Antropologia: princípios e conceitos 

- À Relação da Antropologia com outras Ciências. 

- Contexto Histórico da Formação da Antropologia. 

- À relação entre o humano, a natureza e a Cultura. 

II - Antropologia: noções e conceitos fundamentais 

- Diferença e alteridade. 

- Etnocentrismo e Relativismo Cultural. 

- Identidades e identificações culturais. 

Ill. Abordagens antropológicas e práticas pedagógicas 

- Aspectos antropológicos dos Movimentos sociais com a educação. 

- Multi e Interculturalidade: as diferenças de classe, raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião e geração. 

- Etnografias e experiências no campo da educação diferenciada. 

- Estudos etnográficos e etnografia escolar. 

- As sociedades indígenas e educação diferenciada. 
  

  
BIBLIOGRAFIA: 

ALVES, Patrícia F. Maciel. A formação da identidade nacional segundo Gilberto Freyre. Revista da Unipê, vol. IV, ano 2000. 
ARANTES, Antônio A. O que é cultura popular. 14. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990 
AZCONA Jesús. Antropologia Il: a cultura. Petrópolis: vozes, 1993. 
CANCLINI, Nestor G. As culturas populares no capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
CARDOSO, Fernando H. Livros que inventaram o Brasil. Novos estudos CEBRAP, n.37, 1993. 
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia, Introdução à ciência da sociedade. São Paulo, Editora Moderna, 2001. 

DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco, 1991. 
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  . O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro, Rocco, 1994. 
. À casa e a rua. Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1985. 

FREYRE, Gilberto. Casa- grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: 

circulo do livro, 1980. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. São Paulo: Artmed, 2001. 

  

HOEBEL, E. Admson; FROST, L. Everett. Antropologia Cultural e Social. São Paulo: Cutrix, 2006. 
HOLANDA, Sérgio B. Raízes do Brasil. São Paulo: companhia das letras, 1995. 
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. Trad. Maré-Agnés Chauvel. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
LARAYA, Roque de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1986. 

MELO, Luiz Gonzaga de. Antropologia Cultural: iniciação, teoria e temas. Petrópolis: Vozes, 2008. 
ROCHA, Gilmar. Antropologia & Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. (Coleção Temas & Educação;10)   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA: P0024 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

EMENTA: 
As bases filosóficas da educação e suas implicações no processo de formação humana. As perspectivas filosóficas e sua vinculação 

à prática pedagógica. Abordagens fundamentais: humanismo, existencialismo, marxismo, pós-estruturalismo. 
  

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

| - Núcleo de estudos 

básicos 

  

COMPETÊNCIAS 

Entender as grandes linhas dos elementos 

formadores das ideias educacionais, ao 

longo da história. 

Compreender a natureza da atividade 

filosófica ligada à educação no intuito de 

desenvolver o senso crítico e investigador 

do professor-pesquisador. 

Identificar os pressupostos filosóficos- 

políticos da educação na reflexão acerca 

das demandas contemporâneas da 

educação. 

Relacionar o conhecimento das 

particularidades dos fenômenos sociais aos 

seus componentes mais gerais, de forma a 

construir os elementos de composição de 

uma realidade concreta.   

HABILIDADES 

e Refletir sobre os fundamentos filosóficos da 

Educação objetivando conhecer e atuar criticamente 

em diferentes contextos educacionais. 

e Debater filosoficamente, na perspectiva da 

compreensão de si mesmo e da sociedade em que 

vive. 

e Discutir a escola como espaço privilegiado do 

pensamento e da ação pedagógica. 

e Refletir sobre os fundamentos do pensamento 

filosófico, tendo em vista o conhecimento da 

natureza, do ser humano e da sociedade. 

e Analisar as diferentes correntes epistemológicas da 

educação e suas contribuições para o processo 

educativo. 
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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
I. Introdução à filosofia 

- Do senso comum à consciência crítica. 

- Filosofia e Educação — Conceitos. 

- História da Filosofia como prática educativa. 

- À Filosofia da Educação como problematização da educação. 

Il. As teorias e concepções epistemológicas da educação. 

- Inatismo/Idealismo 

- Empirismo/Realismo 

- Humanismo/Existencialismo/Marxismo/Pós Estruturalismo 

III. Teorias Críticas e não críticas da educação 

- Pedagogias liberais. 

- Pedagogias progressistas. 
  

  
BIBLIOGRAFIA: 

LUCKKESI, Cipriano Carlos; PASSOS, Elizete Silva. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Temas de Filosofia. São Paulo: Moderna, 2005. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 2006. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. 5. ed. São Paulo: Moderna, 

2013. 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo. Editora Ática. 2010. 

DALBOSCO, Cláudio. Filosofia e Pedagogia. São Paulo: Autores Associados, 2008. 

GADOTTI, Moacir. História das Ideias Pedagógicas. São Paulo: Ática, 2002. 

MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. tradução de Bertha Halpern Gurovitz. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 

REBOUL, Olivier. Filosofia da Educação. São Paulo: Melhoramentos, 1974. 
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ROCHA, R. P. Ensino de Filosofia e Currículo. São Paulo, Vozes, 2008. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. São Paulo: Cortez Autores Associados, 2006. 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. São Paulo: Autores Associados, 2008. 

WILLIAMS, Ja Pós-estruturalismo. tradução de Caio Liudvig. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

  

    

  

CYRINO, Hélio e PENHA, Carlos. Filosofia hoje. Campinas, SP: Papirus, 1988. 

DALLE NOGARE, Pedro. Humanismo e anti-humanismo. Petrópolis, Vozes, 1991. 

OLIVEIRA, Admardo Serafim. Introdução ao pensamento. São Paulo: Loyola, 1990. 

RESENDE, Antônio (org). Curso de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor/SEAE, 1986. 

HEYWOOD, Andrew. Ideologias Políticas: Do Liberalismo ao Fascismo. São Paulo: Ática, 2008. 

MENDES, Durmeval Trigueiro (org.) Filosofia da Educação Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO (NC) 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0026 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

EMENTA: 
A natureza da Psicologia como ciência aplicada. Pressupostos teórico-metodológicos das principais escolas do pensamento em 

Psicologia. Estudo dos processos psicológicos básicos. Aplicação da Psicologia à Educação. Relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem humana: principais concepções teóricas. 
  

  
AREA/EIXO/NÚCLEO 

| - Núcleo de estudos 

básicos 

  

COMPETÊNCIAS 

Distinguir o senso comum da ciência 

psicológica a partir da investigação dos 

precursores até sua consolidação como 

ciência no início do século XX. 

Compreender criticamente as escolas do 

pensamento em Psicologia, priorizando uma 

visão reflexiva dos desdobramentos e 

alcance nas atuais abordagens na área da 

Educação. 

Conhecer os sistemas psicológicos bem 

como estabelecer as principais 

preocupações conceituais e metodológicas 

destes saberes. 

Entender os processos psicológicos 

superiores, tais como emoção, motivação,   

HABILIDADES 
Comparar as diferentes escolas do pensamento 

em Psicologia destacando a importância para a 

Educação. 

Compreender a importância dos processos 

psicológicos superiores para a ação pedagógica 

do professor. 

Discutir como a psicologia pode contribuir com a 

educação a partir das suas diversas matrizes 

epistemológicas. 

Identificar os fundamentos filosóficos e 

epistemológicos da Psicologia, destacando a sua 

multiplicidade e as implicações deste aspecto 

para o trabalho do professor. 

Entender as principais fases do desenvolvimento 

humano e suas relações com a aprendizagem em 
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pensamento, linguagem e memória - e seus contextos educativos. 

estudos experimentais correlatos. 

e (Compreender como os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem podem 

auxiliar o professor no processo de ensino.     
  

  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
I. Psicologia aplicada à Educação 

- O que é Psicologia. 

- Surgimento da Psicologia como ciência. 

- Estudos básicos sobre Psicologia e Educação: concepções e definições. 

Il. Principais Escolas de Pensamento em Psicologia 

- Psicanálise 

- Behaviorismo 

- Humanista 

- Cognitivista 

III. Processos Psicológicos Superiores 

- Emoção 

- Motivação 

- Pensamento 

- Linguagem 

- Memória 

IV. Desenvolvimento e aprendizagem principais abordagens teóricas 

- Neurociência, desenvolvimento e aprendizagem. 

- Os teóricos interacionistas: Jean Piaget; Lev Vygostsky; Henry Wallon; Jerome Bruner. 

- Teorias contemporâneas: David Ausubel; Urie Bronfenbrenner. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ATKINSON, R.L.; ATKINSON, R. C.; SMITH, E. E.; BEM, D.J.; NOLEN-HOEKSEMA, S. Introdução à Psicologia de 
Hilgard. 13. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: introdução ao estudo de Psicologia. São Paulo; SARAIVA, 2010. 
BRONFENBRENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: tornando os seres humanos mais humanos. Porto Alegre: 
Artmed, 2011. 
BRUNER, J. Sobre a Teoria da Instrução. Rio de Janeiro: Phorte, 2006. 
DAVIS, C.; OLIVEIRA, Z. Psicologia na Educação. São Paulo: Cortez, 2011. 

PAPALIA, D. E. Desenvolvimento Humano. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
PIAGET, J. Seis estudos de Psicologia. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 

SCHULTZ, D. P.; SCHULTZ, S. E. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 
VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 
WALLON, H. Do ato ao Pensamento: Ensaio de Psicologia Comparada. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BIAGGIO, A.M.B. Psicologia do desenvolvimento. 22.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
CAMPOS, D. M. S. Psicologia da Aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 2014. 
COOL C. et. al. Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia Evolutiva. Vol. 1. Porto Alegre: Artes Médicas, 2014. 
DAVIDOFF, L. Introdução à Psicologia. 3. ed. São Paulo: Person Makron Books, 2001. 
GALVÃO, |. Wallon: concepção Dialética do desenvolvimento infantil. 20. ed. São Paulo: Vozes, 2011. 

LATAILLE, Y.; DANTAS, H.; OLIVEIRA, M. K. de. Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: 
Summus, 1992. 

MOREIRA, M.A. A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula. Brasília: Editora da UnB, 2006. 
MORRIS, C. G.; MAISTO, A. A. Introdução à Psicologia. 6. ed. São Paulo: Pearson. 2004. 
TOURRETE, C. Introdução a Psicologia do Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Vozes, 2013. 
VAN DER VEER, R.; VALSINER, J. Vygotsky: Uma síntese. 6.ed. São Paulo: Loyola, 2009. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO (NC) 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0027 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

EMENTA: 
Os principais enfoques teóricos da sociologia da educação com as condições conjunturais de sua emergência. A educação como 

fato social, processo social e reprodução de estruturas sociais. A produção das desigualdades sociais e a desigualdade de 

oportunidades educacionais. Compreensão dos vínculos entre processos culturais e educação. O papel das instituições formais e 

não-formais — práticas sociais cotidianas. O conhecimento sociológico como fundamento da formação de educadores. 
  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIAS HABILIDADES 
e Investigar as diversas concepções sobre a 

relação Educação e Sociedade e seus 

diferentes enfoques. 

e Conhecer os principais teóricos da sociologia 

da educação no mundo e no Brasil. 

e (Compreender a constituição do pensamento 

sociológico brasileiro. 

e Compreender as transformações da sociedade 

contemporânea a partir das abordagens 

sociológicas. 

e Posicionar-se criticamente sobre as 

diversas relações sociais, educacionais e 

políticas da sociedade contemporânea. 

e Relacionar experiências educativas com 

as transformações sociais. 

| - Núcleo de estudos 

básicos 

    
    CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I. Abordagens sociológicas no campo da Educação 

- Contexto histórico da formação da Sociologia. 
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- Introdução ao estudo da educação no discurso sociológico: análise de alguns aspectos do pensamento de August Comte; Emile 

Durkheim; Karl Marx; Max Weber. 

- Escola, reprodução e resistência: Pierre Bourdieu; Jean-Claude Passeron; Louis Althusser; Antonio Gramsci. 

- À sociologia crítica e as contribuições da Escola de Frankfurt: Max Horkheimer; Theodor Adorno; Walter Benjamin. 

- Sociologia contemporânea: Barbara Freitag; Jean-Claude Forquin; Michael Apple; Zygmunt Bauman. 

Il. Escola e sociedade: educação e contextos sociais 

- À Escola, reprodução social e produção cultural. 

- Práticas educativas na escola e na família. 

- À cultura escolar e cultura juvenil. 

- À relação da escola com outros espaços educativos. 
  

  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
APPLE, Michael, BALL, Stephfen J. e GANDIN, Luís Armando (org). Sociologia da educação. Porto Alegre: Penso, 2013. 

BAUMAN, Zygmunt. Para que serve a sociologia? Rio de Janeiro: Zahar, 2015. 

. Sobre educação e juventude. Rio de Janeiro: Zahar 2013. 

BOURDIEU, P. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/347751/mod resource/content/1/Boudieu escola%20conservadora. 

BUFFA, E. ARROYO, M.; NOSELLA, Paulo. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? 14. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

CUNHA, Luiz Antonio. A Educação na Sociologia: um objeto rejeitado? Cadernos Cedes, Campinas, n. 27, p. 9-22, 1992. 

DURKHEIM, ÉMILE. Educação e sociologia. São Paulo: Hedra, 2010. 

DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. 13. ed. Campinas: Papirus, 2011. 

FREITAG, B. Escola, estado e sociedade. 2. ed. São Paulo: Centauro Editora, 2006. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

MEKSENAS, Paulo. Sociologia da Educação. São Paulo: Loyola, 1988. 

SANTOS, Cleito P. dos. Educação, Estrutura e Desigualdades Sociais. In: VIEIRA, Renato; VIANA, Nildo (orgs.). Educação, 

Cultura e Sociedade. Goiânia, Edições Germinal, 2002. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O professor e o combate a alienação imposta. São Paulo Cortez, 2011. 
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SILVA, Tomaz Tadeu da. O que produz e o que reproduz em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FORQUIN, Jean-Claude. A "nova sociologia da educação" na Grã-Bretanha: orientações, contribuições teóricas, evolução (1970- 

1980). In: FORQUIN, Jean-Claude (org.) Sociologia da educação — dez anos de pesquisa. Petrópolis: Vozes, 1995. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

GOMES, C. A educação em perspectiva sociológica. São Paulo: EPU, 1985. 

GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização, 1986. 

GUARECHI, Pedrinho A. Sociologia crítica: alternativas de mudança. 56 ed. Porto Alegre, 2004. 

LIMA, Licínio C. A escola como organização educativa: uma abordagem sociológica. São Paulo: Cortez, 2003. 

MAGALHÃES, Fernando. 10 lições sobre Marx. RJ: Vozes, 2013. 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

MEKSENAS, Paulo. Sociologia da Educação. São Paulo: Loyola, 1988. 

PETER L. Berger, Thomas Luckmann. A construção social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. 21. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

PEREGRINO, Monica. Trajetórias desiguais: um estudo sobre os processos de escolarização pública de jovens pobres. 

Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da Educação. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - METODOLOGIA CIENTÍFICA (NC) 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0033 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

EMENTA: 
Ciência e conhecimento. Conceito, finalidade e tipos de pesquisa. Abordagens metodológicas, instrumentos e técnicas de 

pesquisa. Trabalho científico: estrutura e normatização. Prática, análise, leitura e produção de textos acadêmico-científicos. 

Caracterização do projeto de pesquisa. Ética na pesquisa acadêmica. 
  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

Il | - Núcleo de 

aprofundamento e 

diversificação de 

estudos. 

  

COMPETÊNCIAS 

Desenvolver pensamento científico a 

partir da compreensão e aplicação dos 

princípios da metodologia científica em 

situações de produção e expressão do 

conhecimento. 

Conhecer as abordagens metodológicas, 

correlacionando com os instrumentos e 

as técnicas de análise presentes na 

produção do conhecimento científico. 

Analisar as diversas fases de elaboração 

e desenvolvimento de pesquisas e 

trabalhos acadêmicos. 

Entender a importância do professor- 

pesquisador no desenvolvimento de 

projetos nas diversas áreas de pesquisa.   

HABILIDADES 
Ampliar compreensão sobre elementos 

teóricos e metodológicos de pesquisas 

científicas em ciências humanas e sociais. 

Identificar os tipos de pesquisas científicas e 

suas finalidades. 

Reconhecer os elementos estruturantes de 

uma pesquisa acadêmica a partir da leitura 

de artigos científicos. 

Utilizar as normas técnicas de apresentação 

de trabalhos segundo a ABNT. 

Desenvolver a prática da escrita 

acadêmico-científica. 
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e Compreender a função social da 

pesquisa científica.       
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
I. Desenvolvimento do pensamento científico. 

- Tipos de conhecimento e ciência. 

- Pesquisa: Conceito, finalidade e tipos. 

- À pesquisa enquanto instrumento de ação reflexiva, crítica e ética nas ciências humanas e sociais. 

- Educação e práticas investigativas. 

Il. Estrutura e normatização de trabalho cientifico 

- Abordagens metodológicas da pesquisa. 

- Instrumentos e técnicas de pesquisa. 

- Prática, análise, leitura e produção de textos acadêmico-científicos. 

- Metodologia de estudos. 

- Tipos e validação de fontes de pesquisa. 

- Caracterização do projeto de pesquisa. 

- Normas técnicas da ABNT. 

- Comitê de Ética. 
  

  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8.ed São Paulo: Atlas, 

2017. 

MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva 2007. Número de 

Chamada: 001.42 M435m 

OLIVEIRA Netto, Alvim Antonio de. Metodologia da pesquisa científica: guia prático para apresentação de trabalhos 

acadêmicos. 2. ed Florianópolis: visual books, 2014. 
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SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRE, Marli. Pesquisa em educação: buscando rigor e qualidade. Cadernos de pesquisa 113 (2001): 51- 64. 

DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

FREIRE, Madalena. Observação, registro e reflexão. Instrumentos Metodológicos |. 2. ed. São Paulo: Espaço Pedagógico, 

1996 

FREITAS, Maria Helena de Almeida. "Avaliação da produção científica: considerações sobre alguns critérios." Psicologia 

Escolar e Educacional 2.3 (1998): 211-228. 

GATTI, B. "Pesquisa em ação: produção de conhecimentos e produção de sentidos como desafio." In: BROILO, C L. 

Pedagogia universitária e produção de conhecimento. Porto Alegre: EDIPUCRS (2008). 

GATTI, Bernadete A. Algumas considerações sobre procedimentos metodológicos nas pesquisas educacionais. Eccos 

Revista Científica, n. 1, p. 63-79, 1999. 

GENGNAGEL, Claudionei Lucimar; PASINATO, Darciel. Professor pesquisador: perspectivas e desafios. Educação Por 

Escrito, v. 3, n. 1, 2012. 

LÚDKE, Menga; CRUZ, Giseli Barreto. Aproximando universidade e escola de educação básica pela pesquisa. Cadernos de 

pesquisa, v. 35, n. 125, p. 81-109, 2005 

PEREIRA, J. E. D. Formação de Professores: Pesquisas, representações e poder. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
  

61 

 



Disciplinas do Il Período 

  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - DIDÁTICA 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0012 
  

CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA — 60h 
  

EMENTA: 
Pressupostos teórico-metodológicos do processo de ensino. A trajetória histórica da Didática. Estudo das tendências pedagógicas. 

Fundamentação de currículo e suas dimensões didático-pedagógica, política e cultural. Reflexão sobre a formação, o trabalho e 

identidade docente. Planejamento de ensino e desenvolvimento de projetos didáticos. Didática intercultural crítica e diferenças no 

cotidiano escolar. 
  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIAS HABILIDADES 
e Identificar a Didática em sua expressão nuclear de 

ensino-aprendizagem, as suas múltiplas relações 

e dimensionalidades. 

e Analisar a perspectiva histórica da didática na 

formação do professor. 

e Caracterizar a prática docente em suas dimensões 

constitutivas, seus fundamentos, processos e 

e Compreender de forma crítica e reflexiva as 

práticas pedagógicas produzidas 

historicamente na educação brasileira. 

e Analisar o papel da Didática na formação do 

professor, sua identidade e seu trabalho, 

compreendendo suas dimensões: ética, 

política, técnica humana, social e 

| - Núcleo de estudos 

básicos 

epistemológica. relações. o 

e Aplicar os saberes da docência necessários à | * Compreender a identidade docente no saber/fazer 

prática educativa e expressá-los na pedagógico. 
elaboração de planos de ensino para |* Comparar diferentes tendências norteadoras da 

Educação Básica. prática pedagógica, destacando seus 

fundamentos.         
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e Integrar as tecnologias da informação e 

comunicação aos processos educativos. 

e Elaborar diferentes tipos de planos, considerando 

seus elementos essenciais (objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos, avaliação).     
  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
I. Relações entre Didática, Educação e Pedagogia no contexto histórico-social 

- Trajetória histórica da didática na educação brasileira. 

- Tendências pedagógicas e suas relações com a didática. 

- À didática enquanto eixo de construção da identidade docente. 

Il. A didática e as suas relações com o Currículo 

- À didática e suas dimensões técnica, humana e política. 

- À didática e o princípio da diversidade social e cultural: inter-multiculturalismo. 

- relevância e pertinência de conteúdos escolares: processos de descontextualização e recontextualização. 

- didática, pratica pedagógica e currículo. 

- Saberes pedagógicos, transposição e situações didáticas. 

Ill. Situações de ensino-aprendizagem 

- A sala de aula e a relação professor-aluno-conhecimento. 

- Articulação entre plano de disciplina, plano de ensino, plano de unidade e plano de aula. 

- Elementos constituintes do planejamento do ensino: conteúdos, objetivos, competências, habilidades, recursos, métodos e 

avaliação. 

- Projetos didáticos interdisciplinares. 

- Uso integrado das TIC na educação. 
    BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEHRENS, Marilda Aparecida. O paradigma Emergente e a Prática Pedagógica. 6. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013 
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CANDAU, V. M. Didática em questão. Rio de Janeiro: Vozes, 2002. 

. Da Didática fundamental ao fundamental da didática. In: ANDRE, Marli Eliza; OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales (Orgs.). 

Alternativas no ensino de Didática. Campinas, SP: Papirus, 2000. 

FAZENDA, |. (org.). Didática e interdisciplinaridade. 4. ed. São Paulo: Papiros, 2002. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2000 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

. Tendências Pedagógicas na prática escolar. In: LIBÂNEO, José Carlos.Democratização da Escola Pública: a pedagogia 

crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 1985. 

MOREIRA, A. F. et all. Currículo, Conhecimento e Cultura. Coleção Indagações Curriculares. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indagS3.pdf 

MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento: planejamento a educação para o desenvolvimento de competências, Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2009. 

PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, Selma Garrido. (Org.) 

Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999. (Saberes da docência) 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Didática: uma retrospectiva histórica. In: VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Repensando a Didática. 

Campinas, SP:Papirus, 1994. 
  

  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHARLOT, Bernard. Relação com o saber, formação dos professores e globalização: questões para a educação hoje. Porto 

Alegre: Artmed, 2005. 

LARROSA BONDIA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação. Jan/abril , nº 19. 

2002. 

MATUI, Jiron. Construtivismo: teoria sócio-histórica aplicada ao ensino. São Paulo: Moderna, 1996. 

PERRENOUD, P. Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 

ZABALA, A. Prática Educativa. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - IDEIAS FILOSÓFICAS CONTEMPORÂNEAS 
  

TIPO —- OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0019 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

EMENTA: 
Estudo de ideias, teorias e temas filosóficos contemporâneos. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Il — Núcleo de Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

* Conhecer algumas das principais ideias 

filosóficas atuais. 
* Refletir filosoficamente sobre o mundo 

contemporâneo e sobre o contexto 
específico no qual esteja inserido. 
* Compreender a história humana a partir 
da perspectiva da história da filosofia. 

* Compreender o que se chama de 
“paradigma da modernidade” e de “crise da 
modernidade”. 
* Perceber o caráter interdisciplinar do 
pensamento filosófico.   

HABILIDADES 

* Perceber a relevância dos estudos 
filosóficos para a formação integral do ser 
humano. 
e Discutir problemas do mundo 
contemporâneo numa perspectiva 
filosófica. 
e Refletir sobre o desenvolvimento da 

filosofia, da ciência e da técnica no mundo 
contemporâneo. 
e Desenvolver uma visão holística da 
realidade. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

| A filosofia contemporânea 

* Divisão tradicional da história da filosofia. 

* Paradigma da modernidade, pós-modernidade e neomodernidade. 

II Ideia filosófica contemporânea 1 

* O que é bioética? 

* Questões bioéticas relevantes: terapia com células-tronco; xenotransplante; o valor da vida; a que é a morte. 

III Ideia filosófica contemporânea 2 

* A ética da responsabilidade de Hans Jonas. 
  

  
BIBLIOGRAFIA 
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade. Rio de Janeiro, Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006. 
HOLLANDE, Stephen. Bioética: Enfoque filosófico. São Paulo, Centro Universitário São Camilo; Loyola, 2008. 
MARCONDES, Danilo. Introdução à história da filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 2002. 

COMPLEMENTAR: 
ADORNO, Theodor; Horkheimer, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro, Zahar, 2006. 

NAHRA, Cinara Maria Leite; OLIVEIRA, Anselmo C. de (orgs.). Aprimoramento moral. Natal, Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia-UFRN, 2012. 

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: De Nietzsche à Escola de Frankfurt. São Paulo, Paulus, 2006. 
. História da filosofia: De Freud à atualidade. São Paulo, Paulus, 2006. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO   

CAMPUS PETROLINA   

DISCIPLINA - FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO   

TIPO — OBRIGATÓRIA   

CÓDIGO DA DISCIPLINA — P0025   

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h   

EMENTA: 
Estudo dos fundamentos históricos da educação desde a antiguidade até os dias atuais. Análise das formas de organizações das 
sociedades e as concepções educativas em diversos povos e época. Reflexão sobre as mudanças nos sistemas de conhecimento, 
considerando, em particular, a inserção das novas tecnologias nos diferentes períodos como a invenção da escrita, a invenção da 
impressão, a ascensão dos computadores e da internet.   
ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
|- Núcleo de estudos 

básicos e Lere compreender textos educacionais; e Desenvolver a capacidade intelectiva por meio das 

diversas linguagens; 

e Utilizar adequadamente conceitos teóricos 
fundamentais das ciências da educação; e Desenvolver raciocínios logicamente consistentes; 

e (Compreender o desenvolvimento de processos de 

      
e Dominar princípios -teorico-metodologicos | investigação, aí incluída a habilidade de selecionar 

da(s) área(s) de conhecimento que abordagens, procedimentos e instrumentos de 
constitua(m) objeto de sua pratica investigação 
pedagógica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) A educação na antiguidade       
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2) A educação medieval 

3) A educação moderna 

4) A educação contemporânea 
  

  
BIBLIOGRAFIA 
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução Marcos Santarrita. 2. ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. p. 7-26;282-301. 

OLIVEIRA, Terezinha. Considerações sobre os estudos de história da educação na antiguidade e medievo: fontes e história. Roteiro, 

Joaçaba, v. 33; n. 2, p. 263-180, jul/dez. 2008. Disponível em: 
https://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro/article/download/326/75 
PALMA FILHO. João Cardoso. A educação através dos tempos. Disponível em: 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/173/1/01d06t01.pdf 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - LÍNGUA PORTUGUESA NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO (NC) 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0031 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

| - Núcleo de estudos 

básicos 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Compreender e analisar a estrutura do texto 

a partir das noções de coesão, coerência e 
intertextualidade; 

Desenvolver prática de leitura e análise de 
textos argumentativos acadêmicos e não- 
acadêmicos; 

Desenvolver estratégias de leitura visando 
compreensão e análise crítica; 

Analisar condições de produção, seleção de 
informações e de objetivos específicos de 
textos científicos; 

Ampliar a capacidade compreensiva de 
conteúdos textuais em diferentes áreas do 
conhecimento, através da apropriação de 
estratégias de leitura. 
Produzir respostas discursivas a questões 

de interpretação de textos argumentativos; 
Produzir resumos, resenhas, relatórios e 
artigos.   

HABILIDADES 

Expor oralmente os principais elementos teóricos 

sobre os assuntos abordados; 

Dialogar, sempre que possível, sobre os tópicos 

que são apresentados; 
Realizar estudos dirigidos com leituras de textos 
selecionados; 

Organizar o conhecimento adequando-o ao 
processo de ensino-aprendizagem em sua 
respectiva área de ensino. 

Fomentar os seminários a partir de pesquisas 

sobre assuntos escolhidos e pertinentes ao 
programa. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

l. Estrutura do texto: relações de sentido entre elementos do texto — tipos de coesão; continuidade de sentidos no texto — 
a coerência; relações entre coerência e coesão. 

II. A relação entre textos: intertextualidade e produção de sentidos. 

WII. Estudo dos gêneros como entidades dinâmicas e organizadoras de atividades sociais. 
IV. Prática de leitura e análise de textos argumentativos acadêmicos e não-acadêmicos 

V. Análise das condições de produção de textos científicos. 
VI. O texto técnico/acadêmico: resumo e resenha e artigos. 

  

  

Vil. A escrita enquanto processo: a reescrita como forma de trabalho sobre o texto e como possibilidade de se atingir a 
qualidade discursiva esperada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARRAS, Robert. Os cientistas precisam escrever. São Paulo: ed. Queiroz 1986. 

CEREJA, William Roberto. Texto e Interação: uma proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: 

Atual, 2000. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 25. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014. 

FARACO C. A. & TEZZA, C. Prática de textos para estudantes universitários. Petrópolis, Vozes, 1992. 

FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 1.ed. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2007. 

KOCH, Ingedore G. V. Argumentação e Linguagem São Paulo: ed. Cortez 1987. 

MANDRYK, D. E; FARACO, Alberto. Prática de Redação para estudantes universitários. Petrópolis: Vozes, 1987. 

MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola editorial, 2008. 

PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo, Ática, 1995. 

SCHNEUWLY, B. & DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. São Paulo, SP: Mercado das Letras, 2004. 
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SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 

VANOYE, Francis. Usos das linguagens — Problemas e técnicas na produção oral e escrita. 12. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 

ZOZZOLI, R. M. D. & OLIVEIRA, M. B. (Orgs). Leitura, escrita e ensino. Maceió: EDUFAL, 2008. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0039 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
Estudo das correntes teóricas sobre desenvolvimento humano e suas implicações para a educação. Aspectos, fatores e 

repercussões psicológicas no período gestacional, parto e neonatal para o desenvolvimento humano. Estudo do desenvolvimento 

cognitivo, afetivo, sociomoral e da linguagem na infância. Características físicas, cognitivas e psicossociais da adolescência e da 

vida adulta. 
  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIAS HABILIDADES 
e Comparar as características das distintas fases de 

e Relacionar o desenvolvimento humano com . 
desenvolvimento humano; 

| - Núcleo de estudos diferentes contextos e condições 
básicos socioculturais e Identificar os principais elementos das teorias de 

e Compreender como as diferentes etapas do desenvolvimento humano estudadas, evidenciando 

desenvolvimento vivenciam os processos suas relações com os espaços educativos. 
educativos.     
  

  
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Correntes teóricas sobre concepções de desenvolvimento humano 
- Inatismo 

- Ambientalismo 
- Interacionismo 

2. Desenvolvimento da infância 

- Período neonatal 
- Desenvolvimento motor 
- Desenvolvimento da linguagem 
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- Aspectos afetivos, cognitivos e sociomoral 
3. Teorias Psicológicas do desenvolvimento humano 

- Epistemologia Genética de Jean Piaget 
- Psicanalítica (Sigmund Freud) e Psicossocial (Erick Erickson) 
- Psicologia da pessoa completa — Henri Wallon 

4. Adolescência 
5. Idade Adulta e velhice 
6. O desenvolvimento humano e suas implicações psicológicas nos espaços educativos. 
  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BIAGGIO, A.M.B. Psicologia do desenvolvimento. 22.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 
BOCK, MA.M.B. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva, 2010. 

LA TAILLE, Y.; OLIVEIRA, M. K; DANTAS, H. Piaget, Vygotsky e Wallon: Teorias psicogenéticas em discussão. 23. ed. São 
Paulo: Summus, 1992. 
PAPALIA, D.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
SANTROCK, J. W. Psicologia Educacional. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 

    BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: COLL, C,; MARCHESI, A.; PALÁCIOS, J. Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia Evolutiva. Porto Alegre: Artmed, 
2005. v.1. 
GALVÃO, |. Wallon: Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 23. ed. São Paulo: Vozes, 2014. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

VIVÊNCIA EXTENSIONISTA |: EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS 
  

TIPO — OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA — EXTO1 
    CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) 

III - núcleo de estudos | e Compreender a extensão universitária como 
integradores para possibilidade de integração entre ensino- 
enriquecimento extensão-pesquisa. 
curricular. 

e Analisar os impactos das ações extensionistas 

na sociedade. 

e (Compreender a extensão como diálogo com a 
comunidade, evitando ações unidirecional 

transmissão de conhecimentos acadêmicos 
para a comunidade. 

    

HABILIDADES 

Participar ativamente das ações extensionistas 
no que concerne ao planejamento, à execução 
e à avaliação global da ação, apontando assim 
para o protagonismo social do estudante 
universitário. 

Valorizar a Interdisciplinaridade e 

Interprofissionalidade. 
Identificar demandas de um grupo específico. 
Apreciar o impacto da participação em ações 
extensionistas na formação do educador. 

Avaliar o impacto das ações extensionistas nas 
mudanças sociais. 

Traçar estratégias de diálogo com a 
comunidade envolvida no projeto. 
Comunicar as principais contribuições das 
ações  extensionistas para os sujeitos 
envolvidos, a comunidade e a universidade. 

Elaborar relatórios de extensão. 

  

| CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I- Extensão Universitária 

- Conceito 

- Perspectiva história 

- Legislação 

- Impactos sociais 

- Desenvolvimento humano e profissional do licenciando. 

II- Projeto extensionista 

- Apropriação dos objetivos do projeto proposto pelo docente. 

- Participação no planejamento, execução e avaliação das ações previstas no projeto extensionista. 

- Socialização e Divulgação dos resultados obtidos com o projeto extensionista. 

* O projeto extensionista proposto pelo docente e aprovado pelo colegiado do curso de Pedagogia deve ter como objeto central 

Educação e Movimentos Sociais. 

* as possibilidades de linhas temáticas 

Os projetos de extensão propostos para o semestre devem ser classificados em uma das seguintes áreas temáticas: 

Educação (Educação Básica, Educação e Cidadania, Educação a Distância, Educação Continuada, Educação de Jovens 

e Adultos, Educação para a Melhor Idade, Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Incentivo à Leitura) 

Comunicação (Comunicação Social, Mídia Comunitária, Comunicação Escrita e Eletrônica, Produção e Difusão de 

Material Educativo, Rádio Universitária) 

Cultura (Desenvolvimento cultural, Cultura, memória e patrimônio, Cultura e memória social, Cultura e sociedade, 

Folclore, artesanato e tradições culturais, Produção cultural e artística). 

Direitos Humanos e Justiça (Direitos de Grupos Sociais, Organizações Populares) 

Trabalho (Reforma Agrária e Trabalho Rural, Trabalho e Inclusão Social, Educação Profissional, Organizações Populares 

para o Trabalho, Cooperativas Populares, Questão Agrária, Trabalho Infantil) 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto; JEZINE, Edineide. (orgs.). Educação e movimentos sociais: novos olhares Campinas, SP: 

Alínea, 2007. 

CAMINI, Isabela; LIMA, Jeansley. Luta, história e movimento pedagógico da escola do MST na Bahia, no Pará e em 

Pernambuco. São Paulo: Expressão Popular, 2011. 

FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 15 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

GOHN, Maria da Glória M. Movimentos sociais e educação. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

GONÇALVES, Sebastião Rodrigues; MATTOS, Maria Valci; ORSO, Paulino José (orgs). Educação e lutas de classes. São Paulo: 

Expressão Popular, 2008. 

NOGUEIRA, M. D. P. (Org.) Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Belo Horizonte: PROEX/UFMG; O Fórum, 

2000. 

. Políticas de Extensão Universitária Brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

SANTOS, Boaventura S. A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. São 

Paulo: Cortez, 2009. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 11). 

  

  
COMPLEMENTAR 
CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do movimento sem terra. 4. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2004. 
FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano 
Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001. (Extensão Universitária, v.1). 

. Avaliação Nacional da Extensão Universitária. Brasília: MEC/SESu; Paraná: UFPR; Ilhéus, BA: UESC, 2001a. 

(Extensão Universitária, v.3). 
. Extensão Universitária: Organização e Sistematização. 65 Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de 

Educação Superior Brasileiras Belo Horizonte: COOPMED, 2007. (Coleção Extensão Universitária; v.6). 
GOHN, Maria da Glória. Novas teorias dos movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 2008. 

GERAB, William Jorge; ROSSI, Waldemar. Para entender os sindicatos no Brasil: uma visão classista. São Paulo: Expressão 
popular, 2009. 
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Disciplinas do III Período 
  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO   
CAMPUS PETROLINA   
DISCIPLINA - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO   
TIPO - OBRIGATÓRIA   
CÓDIGO DA DISCIPLINA — P0001   
CARGA HORÁRIA TOTAL — 60 HORAS   
EMENTA: 
Letramentos. Alfabetização. Gêneros textuais e letramento. Práticas de Leitura. Produção de texto oral e escrito. Oralidade e 
escrita. Letramento literário.   
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
| - Núcleo de estudos 

básicos 

  

COMPETÊNCIA (S) 
e Distinguir as múltiplas práticas de escrita 

que fazem parte dos diferentes contextos 
sociais; 

e Refletir sobre os letramentos e 
alfabetização como práticas específicas 
de uso da escrita. 

e Refletir acerca de uma prática 

alfabetizadora articulada ao letramento; 

e Refletir sobre prática de letramento nos 
diferentes anos e modalidades escolares. 

e Refletir sobre a relação entre fala e 

escrita. 

e Compreender a diversidade de gêneros 
que circulam nossas práticas sociais. 

e Compreender as atividades de leitura e 

escrita como parte processual a serem 

apreendidas através das relações e 
interações sociais, valorizando-as em 
situações reais.   

HABILIDADES 
Compreender as múltiplas práticas de escrita 

que fazem parte dos diferentes contextos 
sociais. 

Reconhecer e tratar dos diferentes gêneros 
textuais, nas diferentes esferas de produção. 

Reconhecer as interfaces e distanciamentos 

entre oralidade e escrita. 

Perceber as especificidades dos letramentos e 

da alfabetização. 

Compreender a leitura como prática vivenciada 

no contexto de letramento. 

Compreender as produções oral e escrita como 

práticas vivenciadas no contexto de letramento. 

Utilizar portadores reais de textos em suas 

diferentes formas e funcionalidades. 

Analisar práticas docentes e materiais didáticos 
utilizados no contexto de alfabetização e 
letramento. 
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e Refletir sobre a função da literatura | e Reconhecer a função da literatura infantil e 

infantil e infanto-juvenil no processo de infanto-juvenil nas práticas de letramentos e 
letramento. alfabetização. 

e Analisar práticas pedagógicas e 
diferentes suportes de texto.     
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Concepções de Letramentos e Alfabetização 
1. 1 Contexto histórico da alfabetização 
1. 2 Contexto histórico das abordagens dos letramentos 

1.3 Relações entre Alfabetização e Letramento. 

1.4 Relações entre letramentos e oralidade, fala e escrita. 

1.5 Diversidade textual 

2. Práticas de leitura e escrita 

2.1 Produção de texto escrito 

2.2 Produção de texto oral 

2.3 Compreensão leitora 

2.3 Leitura e escrita de texto literário (literatura infanto-juvenil) 

3. Letramento em contexto escolar 

3.1 Análise de prática pedagógica 

3.3 Análise de diferentes suportes didáticos 
  

BIBLIOGRAFIA 
    ALBUQUERQUE, E. Conceituando alfabetização e letramento. In: SANTOS, C. & MENDONÇA, M. (org.) Alfabetização e 
letramento conceitos e relações. Disponível em: www.ufpe.br/ceel 
ALBUQUERQUE, E.B.C; MORAIS, A.G; FERREIRA, A.T.B. As práticas cotidianas de alfabetização: o que fazem as 
professoras? Revista Brasileira de Educação, v. 13, N.38, p. 252-264, mai-ago 2008. 
BAGNO, M. Língua materna: letramento, variação e ensino. São Paulo: Parábola, 2002. 
BARBOSA, J. J. Alfabetização e Leitura. São Paulo: Editora Cortez, 1991. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Alfabetização/ Parâmetros em Ação. Estratégias de leitura e alfabetização. 

Brasília: MEC/SEF, 2002. p. 66-76. 
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. Ministério da Educação. Guia de livros didáticos/PNLD 2016: letramento e alfabetização (língua portuguesa). 
Secretaria de Educação Básica. Ministério da Educação. Brasília (DF), 2015, p. 9 -19. 

. Ministério da Educação. Guia de livros didáticos/PNLD 2016: letramento e alfabetização (língua portuguesa). 
Secretaria de Educação Básica. Ministério da Educação. Brasília (DF), 2015, p. 223 - 269. 
BUNZEN, Clecio dos Santos. Literatura e outras linguagens nos anos iniciais do ensino fundamental / Clecio dos Santos 

Bunzen Júnior [org.]. - Recife: Pipa Comunicação, 2014. 208p. : Il.. (Série Cadernos de Residência Pedagógica). Vol. 08. 

CASTANHEIRA, M. L.; MACIEL, F. |. P.; MARTINS, R. M. F. Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora: Ceale, 2008. 
CORDEIRO, Dilian da Rocha. “Quem gostou da história?” — a compreensão de leitura na educação infantil: possibilidades 

e desafios. Disponível em: cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/download/320/318. 
COSTA-VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

COSTA-MACIEL. Débora Amorim Gomes da, BILRO, Fabrini Katrine da Silva. Afinal, a oralidade pode ser ensinada? o que 
propõem os livros didáticos de língua portuguesa? Disponível em: http://www.anped.org.br/sites/default/files/trabalho-gt1 O- 
4054.paf. 
COSTA-MACIEL, Débora Amorim G. Oralidade e Ensino: saberes necessários a prática docente. Recife: EDUPE, 2014. 

COSTA VAL, M. da G. & MARCUSCHI, B. (orgs.) Livros didáticos de língua portuguesa: letramento e cidadania. Belo 
Horizonte, CEALE/Autêntica, 2005). 

FERREIRO, E. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1985. 
GERALDI, J. W. (org). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006. 
MATENCIO, M. de L. M. Leitura, produção de textos e a escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1994. 
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola editorial, 2008. 

MORTATTI, Maria do Rosário L. Educação e Letramento. São Paulo: Unesp, col. Paradidáticos, série. Educação 2004. 
Pacto Nacional pela Alfabetização na idade certa: Planejando a alfabetização; integrando diferentes áreas do conhecimento: 

projetos didáticos e sequencias didáticas. (textos: Planejamento do ensino: alfabetização e ensino/aprendizagem do 
componente curricular - Língua Portuguesa 1 e rotinas2) Disponível em: 
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/Formacao/Ano 1 Unidade 2 MIOLO.pdf 
SOARES, M. A reinvenção da alfabetização. In: Presença pedagógica, v. 9, no. 52, jul./ago, 2003, pp. 15-21. 
SPINILLO, Alina Galvão. O leitor e o texto: desenvolvendo a compreensão de texto na sala de aula. Revista Interamericana 
de Psicologia/Interamerican. Journal of Psychology, México, v. 42, n. 1, p. 29-40, abr. 2008. 

COMPLEMENTAR 
FERREIRO, E. Os processos de leitura e escrita. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — ARTE-EDUCAÇÃO 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA —- P0002 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 60h (30T + 30P) 
  

EMENTA: 
A arte: sua história e seu ensino; Arte como construção histórica e social; As diversas linguagens artísticas (música, dança, plástica, 
jogos poéticos) e sua pedagogia; Arte nos diferentes espaços (museus, teatros, cinemas, manifestações populares); A abordagem 
triangular com proposta de ensino da arte; Propostas curriculares oficiais para o ensino de arte. 
  

    
    
ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 

|| — Núcleo de e Compreender o percurso histórico da arte e Identificar as transformações históricas no 
Aprofundamento e sua relação com o campo educacional ensino da Arte a partir dos marcos legais: Lei 

e Compreender a Arte como um construto nº 5692/71 X LDBEN nº 9394/96; 

histórico-social que varia de cultura para e Analisar a situação conceitual do ensino da 

cultura; Arte no Brasil: história, personagens, teorias e 
e Refletir sobre Arte/Educação nos práxis: diferenças entre a ideia de Arte como 

diferentes espaços (museus, bienais conhecimento e a ideia de Arte como 
(visita virtual) e centros de cultura, teatro expressão; 
cinema, etc) e Reconhecer a Abordagem Triangular como 

e Conhecer a abordagem triangular para o teoria de interpretação da Imagem; 
ensino de arte (Ana Mae Barbosa e Analisar criticamente propostas curriculares de 
arte/educadora brasileira); trabalho com arte nos diferentes níveis de 

ensino; 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1. Arte do processo Educativo na Educação 
a) Retrospectiva Histórica 
b) Uma breve história da Arte 
c) Relação entre arte e educação 
d) Arte nos PCNs Arte na Escola 

2. As linguagens do fazer artístico 
a) Desenho; 
b) Pintura; 

c) Escultura 
d) Música; 
e) Dança 
f) Teatro 
9) Literatura 

3. Os espaços e as manifestações artísticas 

4. O Ensino da Arte: Metodologias do ensino de arte e sua vinculação com a história da educação (ensino tradicional, 
espontaneiísta, proposta triangular e do RCNI e PCNs). 
  

  
BIBLIOGRAFIA 
BARBOSA, Ana Mae (org.) Arte-Educação: leitura no subsolo. 9.ed. São Paulo: Cortez, 2013. 
BARBOSA, Ana Mae Arte-educação no Brasil. São Paulo: Perspectivas, 2002. 
BUORO, Anamélia Bueno. O olhar em Construção. São Paulo. Cortez, 2001. 
FERRAZ, Maria Heloisa Correa de Toledo. Metodologia do Ensino de Arte. São Paulo: Cortez, 1999. 
FUSARI, Maria F Resende e FERRAZ, Maria Heloísa Correa de Toledo. 2. ed. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, 
2006. 
FUSARI, Maria Felisminda de Resende. Arte na Educação Escolar. São Paulo 
READ, Herbert. A Educação pela Arte. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. 
GRACEZ, Lucília. Explicando a arte brasileira. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003. 
PILLOTO, Silvia S. d. e SCHARMM, Marilene de L. K. Reflexões sobre o ensino da Arte. Univille, 2005. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - EDUCAÇÃO INCLUSIVA (NC) 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0018 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
Contexto histórico da Educação Especial a Educação Inclusiva. Referenciais do atendimento ao aluno com necessidades 

educacionais especiais. Estudo dos paradigmas: exclusão, segregação, integração, inclusão. Diversidades culturais e linguísticas 

no contexto da Educação Inclusiva. Políticas públicas para a Educação Inclusiva. Acessibilidade à escola e ao currículo. 
  

        
ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

| * Compreender os movimentos históricos e e Refletir sobre processo histórico da inclusão e a 

| - Núcleo de estudos soelals: que Turidrnentam: = modsizer 08 necessidade de transformações paradigmáticas de 
básicos E atitudes individual e coletiva no sentido da inclusão 

e Compreender as perspectivas escolar 6 Bocial. no 
tecnológicas e pedagógicas para a o Reconhecer os fundamentos legais e as diretrizes 

meussa Gasolar dê SENSE Gm das políticas nacionais para a educação inclusiva. 

necessidades educacionais especiais. e Desenvolver alternativas de adaptação curricular 

para garantir a aprendizagem de estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

e Empregar no exercício da função as orientações 

pedagógicas destinadas a inclusão de estudantes 

com necessidades educacionais especiais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1. Histórico da Educação Especial à Educação Inclusiva. 

2. Políticas públicas referentes à educação inclusiva no contexto atual. 
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3. Os diferentes paradigmas: exclusão, segregação, integração, inclusão. 

Acessibilidade à escola e ao currículo numa perspectiva inclusiva. 

5. Referenciais do atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais (surdez, cegueira, deficiência intelectual, 

deficiência física, surdocegueira, deficiência múltipla, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades). 

6. Diversidades culturais e linguísticas no contexto da Educação Inclusiva. 

os 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos Político-Legais da Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva. Secretaria de Educação Especial. Brasília, 2010. 72 p. 

CARVALHO, Rosita Edler. Escola inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 3.ed. Porto Alegre, Mediação, 2010. 
GÓES, Maria Cecília Rafael de; LAPLANE, Adriana Lia Friszman de. (Orgs.) Políticas e práticas de educação inclusiva. 4. ed. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2013. (Coleção educação contemporânea). 
LIMA, Priscila Augusta. Educação inclusiva: indagações e ações nas áreas de educação e da saúde. São Paulo: Avercamp, 
2010. 
MACHADO, Rosângela. Educação especial na escola inclusiva: políticas paradigmas e práticas. São Paulo: Cortez, 2009. 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. (Org). O desafio das diferenças nas escolas. 5.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 8.ed. Rio de Janeiro: WVA, 2010. 

  

  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Declaração de Salamanca. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca. pdf. 
Acesso em: 12 de julho de 2017. 
BRITO, Adriana Rocha... (et al); MAIA, Heber(Org.). Necessidades educacionais especiais. 2.ed. Rio de Janeiro: wak, 2016. 

(Coleção neuroeducação, v.3). 
REILY, Lucia Helena. Escola inclusiva: linguagem e mediação. 4.ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. 
SOARES, Maria Aparecida Leite; CARVALHO, Maria de Fátima. O professor e o aluno com deficiência. São Paulo: Cortez, 

2012. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0029 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 60h 
  

EMENTA: 

Introdução ao estudo da História da Educação Brasileira, escrita a partir de fontes diversas. Análise da educação como prática 

social e histórica, constituída por processos educativos diversos e heterogêneos nos diferentes períodos: Colônia, Império e 
Republica. Interfaces entre as políticas públicas em âmbito nacional e o processo de institucionalização da escolarização básica 
no estado de Pernambuco. Reflexão sobre o papel da História da Educação Brasileira na formação de professores e professoras 
enfatizando o seu lugar no campo da pesquisa em educação. 
  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

| - Núcleo de estudos 

básicos 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Ler e compreender textos educacionais; 

Utilizar adequadamente conceitos teóricos 

fundamentais das ciências da educação; 

Demonstrar consciência da diversidade, 

respeitando as diferenças de natureza 
ambiental-ecológica, étnico-racial, de 
gênero, faixas geracionais, classes 

sociais, religiões, necessidades especiais,   

HABILIDADES 

e Desenvolver a capacidade intelectiva por meio 
das diversas linguagens. 

e Desenvolver raciocínios logicamente 

consistentes. 

e Favorecer a construção de um saber que 
permita ao estudante adquirir uma visão 
histórico-educacional das principais ideias e 

fatos que marcaram a definição dos fins e ideais 
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escolhas sexuais, entre outras; 

e Dominar princípios teorico-metodologicos 

da(s) área(s) de conhecimento que 
constitua(m) objeto de sua prática 
pedagógica     

da escola brasileira, em especial, da escola 

pernambucana. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Brasil Colônia (1500-1822) 

1.1 Educação Jesuítica (1549-1759) 

1.2 Reforma Pombalina (1759-1772) 

1.1 Período joanino (1802-1822) 

2. Brasil Império (1822-1889) 

2.1 Formas e Brasil e Formas da Educação 

2.2 As Forças Educativas 

2.3 As Formas Educativas 

2.4 Sujeitos da ação educativa 

3. Brasil República (1889-) 

3.1 Primeira República (1889-1930) 

3.2 Era Vargas (1930-1945) 

3.3 Nacional Desenvolvimento (1946-1964) 

3.4 Período Militar (1964-1984) 

3.4 Transição democrática (1984-) 
    BIBLIOGRAFIA FERRARO, Alceu Ravanello. História inacabada do analfabetismo no Brasil. São Paulo: Cortez, 2009. (Biblioteca Básica da 

História da Educação Brasileira). 
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GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra Frota Martinez. Educação, poder e sociedade no Império brasileiro. São 

Paulo: Cortez, 2008. v. 1. 
HILSDORF, Maria Lucia Spedo. História da Educação Brasileira: Leituras. São Paulo: Pioneira Thomsom Learning, 2008. 
MATE, Cecília Hanna. Tempos modernos na escola: os anos 30 e a racionalização da educação brasileira. Bauru, SP: EDUSC; 

Brasília, DF: INEP, 2002. 
Manifestos dos Pioneiros da Educação Nova (1932) e dos educadores 1959. Fernando de Azevedo... [et al.]. — Recife: 

Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010. 126 p. — (Coleção Educadores). 
PERES. Pedro Correa de Araujo. A emergência da profissão docente no espaço público estatal: do mestre-escola ao professor 
público primário em Pernambuco (1870-1910). 178fls. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife, 2006. p. 1-39. 
SOUZA, Rosa Fátima de, GASPAR DA SILVA, Vera Lucia, FIGUEIREDO DE SÁ, Elisabeth (Organizadoras). Por uma teoria e 

uma história da escola primária no Brasil: investigações comparadas sobre a escola graduada (1870-1930); Cuiabá: EdUFMT, 
2013. 
TEIXEIRA, Anísio Spinola. Educação no Brasil. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional (MEC), 1976. 
VALDEMARIN, Vera Teresa. História dos métodos e materiais de ensino: escola nova e seus modos de uso. São Paulo: 

Cortez, 2010. (Biblioteca básica da história da educação brasileira); v.6). 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL (NC) 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0034 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

EMENTA: 
Direito à educação e estudo das políticas educacionais no contexto de sua influência na organização e gestão dos sistemas de 

ensino, sua adequabilidade e impacto no funcionamento escolar mediante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

e o Plano Nacional de Educação (PNE). 
  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

| - Núcleo de estudos 

básicos 

  

COMPETÊNCIAS 

Compreender criticamente a organização e o 

funcionamento da educação básica 

brasileira, consoante as macro políticas da 

LDB, das principais diretrizes decorrentes e 

do PNE. 

Compreender sistema, normatização e 

planejamento educacional no âmbito das 

políticas públicas educacionais. 

Analisar a prática da educação como 

direito e política social no Estado 

brasileiro. 

Analisar o papel e as formas que 

assumem as políticas (legislação e 

planejamento) na organização e no   

HABILIDADES 
Situar a educação no quadro geral da dinâmica 

socioeconômica brasileira, identificando as 

influências recíprocas nas políticas e na forma como 

vem se organizando a educação na sociedade 

brasileira. 

Descrever aspectos fundamentais da política 

educacional brasileira, no que conceme à 

estruturação dos sistemas de ensino e seus 

mecanismos de operacionalização. 

Identificar as responsabilidades dos entes 

federados na administração dos sistemas de ensino. 

Aplicar os saberes da docência e gestão 

necessários à prática educativa e expressá-los na 

elaboração de projetos interdisciplinares e 

contextualizados para a educação básica. 
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funcionamento da educação básica no |e Integrar a leitura, a pesquisa e a produção do 
Brasil. conhecimento à utilização de tecnologias. 

e Distinguir nas normas os aspectos obrigatórios e 

possibilidades implícitas de autonomia escolar. 

e Conhecer princípios e finalidades da educação 

brasileira na LDB. 

e Discutir sobre as inovações e mudanças da 

educação básica no Brasil.     
  

Conteúdos Programáticos 
Il. Fundamentos e responsabilidades da Educação Nacional na legislação brasileira 

- Princípios e finalidades da educação brasileira na LDB (n 9394/96). 

- Responsabilidade compartilhada da educação nacional: níveis de responsabilidade, regime de cooperação entre entes federados. 

- Direito à educação: da Constituição Federal ao Estatuto da criança e do adolescente. 

Il. Organização e funcionamento da educação básica na atualidade 

- Níveis e modalidades de ensino na educação básica. 

- Financiamento da educação nos dias atuais: FUNDEB. 

- As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica: repercussão nas escolas. 

- Gestão democrática escolar: participação da comunidade escolar e local. 

III. Planejamento: macro política e a Educação Básica 

- Políticas educacionais na atualidade: aspectos centrais. 

- Plano Nacional de Educação: possibilidades e limites de sua execução. 

- Plano Estadual de Educação de Pernambuco: possibilidades e limites de sua execução. 

- Planos Municipais de Educação: possibilidades e limites de sua execução. 
    Bibliografia Básica: 

BRASIL. Lei de diretrizes e bases da educação nacional 9394/1996 (e atualizações). Brasília, 1996. 
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BRASIL. Plano nacional de educação 2014-2024 aprovado pela Lei 13.005/2014. Brasília, 2014. 

BRASIL/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução 4/2010 de 13/07/2010 que define diretrizes 

curriculares nacionais gerais para a educação básica. 

ALVES, Nilda; VILLARDI, Raquel. Múltiplas leituras da nova LDB. Rio de Janeiro, 1997. 

AZEVEDO, Janete M. Lins de. A Educação como política pública. Campinas: Autores Associados, 2008. 

BRZEZINSKI, Iria (Org). LDB/1996 Contemporânea: contradições, tensões, compromissos. São Paulo: Cortez, 2014. 

BAL, Stephen J.; MAINARDES, Jefferson (Orgs). Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011. 

CARNEIRO, Moaci Alves. PNE: Fios e desafios do plano nacional de educação. Brasília: Editora Direcional, 2015. 

FREIRE. Paulo. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA; João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e 

organização. São Paulo: Cortez Editora, 2012. 

LIBÂNEO, José Carlos. O sistema de organização e gestão da escola. In: LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da 

Escola - teoria e prática. Ged.São Paulo:Editora Heccus , 2015. 

RIBEIRO, Magali Maria de Lima. Ciclos de aprendizagem e inovação pedagógica. Rio de Janeiro: Autografia, 2016. 

VIEIRA, Sofia Lerche. Educação Básica: política e gestão da escola. In: VIEIRA, Sofia Lerche. Base Legal. Brasília: Liber Livro, 

2009. 
  

  
Bibliografia Complementar: 

CABRAL, Edson Araújo (Org). Sistema de garantia de direitos: Um caminho para a proteção integral. Recife,PE : 

CENDHEC,1999, módulo 01. 

KUENZER, Acácia (Org). Ensino Médio: Construindo uma proposta para os que vivem do trabalho. São Paulo: Cortez Editora, 

2002. 

LOPES, Alice Casimiro e LEITE, Carlinda (Org). Politicas educativas e dinâmicas curriculares em Portugal e no Brasil. 

Porto, Portugal: Editora Lipsic, 2008. 

MAINARDES, Jefferson. Reinterpretando os ciclos de aprendizagem. São Paulo: Cortez Editora, 2007. 

MONLEVADE, João. Educação pública no Brasil: contos e descontos. Ceilândia, DF: Ideia Editora, 2001 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO   
CAMPUS PETROLINA   
DISCIPLINA - PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM   
TIPO - OBRIGATÓRIA   
CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0038   
CARGA HORÁRIA TOTAL — 45H (30T + 15P)   
EMENTA 
Relações entre Aprendizagem e Desenvolvimento Humano e suas implicações para a prática docente. Aprendizagem da matemática, linguagem 

escrita e leitura e suas principais dificuldades. Dimensões afetivas, cognitivas, institucionais e socioculturais do fracasso escolar.   

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIAS HABILIDADES 
Núcleo de estudos * RElscionáro disepvalvihéito hua com |" Comparar as características das distintas fases de 
básicos. desenvolvimento humano; 

ad diferentes contextos e condições : a : 
— Aplicação de socioculturais. e Identificar os principais elementos das teorias de 
rincípios, concepções e . ; ; E 
Eds or un de e Compreender como as diferentes etapas do desenvolvimento humano estudadas, evidenciando 

diferentes úras da desenvolvimento vivenciam os processos suas relações com os espaços educativos. 
educativos. 

conhecimento, com 
pertinência ao campo da 

Pedagogia, que 
contribuam para o 
desenvolvimento das 
pessoas, das 

organizações e da 
sociedade. (art. 6º, letra 

a).         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 1. Aprendizagem em diferentes perspectivas   
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Neurociências 

Behaviorismo de B. F. Skinner 

Interacionismo de Jean Piaget 

Sociointeracionismo de Lev. S. Vigostsky 

2. Aprendizagem da linguagem e da matemática 

e Linguagem escrita (processo e principais dificuldades) 

e Leitura (processo e principais dificuldades) 

e Matemática (processo e principais dificuldades) 

3. Fracasso Escolar 

e Conceitos de sucesso e fracasso escolar 

e Principais condicionantes afetivos, cognitivos, institucionais e socioculturais do fracasso escolar. 
  

BIBLIOGRAFIA 
CARRAHER, T. N. (org.) Aprender pensando: contribuições da psicologia cognitiva para a educação. 19.ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 

DAVIS, Z. M. R.; OLIVEIRA, €C. Psicologia na Educação. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
GARCÍA, J. N. Manual de dificuldades de aprendizagem: linguagem, leitura, escrita e matemática. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

PIAGET, J. Seis estudos de Psicologia. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 
VAN DER VEER, R.; VALSINER, J. Vygotsky: Uma síntese. 6.ed. São Paulo: Loyola, 2009. 
WALLON, H. Do ato ao pensamento: ensaio de psicologia comparada. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. 
    UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

VIVÊNCIA EXTENSIONISTA Il: EDUCAÇÃO E MULTICULTURALISMO 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA — EXTO2 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

    
    

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
e Participar ativamente das ações extencionistas 

III - núcleo de estudos e Compreender a extensão universitária no que concerne o planejamento, a execução e 
integradores para como possbilidade de integração entre a avaliação global da ação apontando assim 

enriquecimento ensino-extensão-pesquisa. para o protagonismo social do estudante 
curricular universitário. 

e Analisar os impactos das ações e Valorizar a Interdisciplinaridade e 

extensionista na sociedade. Interprofissionalidade. 

e Identificar demandas de um grupo específico. 

e Compreender a extensão como diálogo e Apreciar o impacto da particição em ações 
com a comunidade, evitando ações extensionista na formação do educador. 

unidirecional transmissão de e Inferir o impacto das ações extensionistas na 
conhecimentos acadêminos para a promoção da Transformação Social 

comunidade. e Traçar estratégias de diálogo com a 
comunidade envolvida no projeto. 

e (Comunicar as principais contribuições das 

ações  extensionistas para os sujeitos 

envolvidos, a comunidade e a universidade. 

e Elaborar relatórios de extensão. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I- Extensão Universitária 

- Conceito 

- Perspectiva história 

- Legislação 

- Impactos sociais 

- Desenvolvimento humano e profissional do licenciando. 

II- Projeto extensionista 

- Apropriação dos objetivos do projeto proposto pelo docente. 

- Participação no planejamento, execução e avaliação das ações previstas no projeto extensionista. 

- Socialização e Divulgação dos resultados obtidos com o projeto extensionista. 

* O projeto extensionista proposto pelo docente e aprovado pelo colegiado do curso de Pedagogia deve ter como objeto central 

Educação e Multiculturalismo. 

* as possibilidades de linhas temáticas. 

Os projetos de extensão propostos para o semestre devem ser classificados em uma das seguintes áreas temáticas: 

Educação (Educação Básica, Educação e Cidadania, Educação a Distância, Educação Continuada, Educação de Jovens 

e Adultos, Educação para a Melhor Idade, Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Incentivo à Leitura) 

Comunicação (Comunicação Social, Mídia Comunitária, Comunicação Escrita e Eletrônica, Produção e Difusão de 

Material Educativo, Rádio Universitária) 

Cultura (Desenvolvimento cultural, Cultura, memória e patrimônio, Cultura e memória social, Cultura e sociedade, 

Folclore, artesanato e tradições culturais, Produção cultural e artística). 

Direitos Humanos e Justiça (Direitos de Grupos Sociais, Organizações Populares) 

Trabalho (Reforma Agrária e Trabalho Rural, Trabalho e Inclusão Social, Educação Profissional, Organizações Populares 

para o Trabalho, Cooperativas Populares, Questão Agrária, Trabalho Infantil) 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRANT, Leonardo (org). Diversidade Cultural: globalização e culturas locais: dimensões, efeitos e perspectivas. São Paulo. 
Escrituras Editora: Instituto Pensarte, 2005. 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: temas transversais terceiro e quarto ciclos. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. 

CANDAU, Vera Maria (org). Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

. Cultura(s) e Educação: entre o crítico e o pós-critico. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

. Reinventar a Escola. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 10 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

GONÇALVES, Luis Alberto Oliveira; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus 
contextos. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

NOGUEIRA, M. D. P. (Org.) Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Belo Horizonte: PROEX/UFMG; O Fórum, 
2000. 

. Políticas de Extensão Universitária Brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

SANTOS, Boaventura S. A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. 3. ed. 
São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Questões da Nossa Epoca, v. 11). 

TRINDADE, Azoilda L, SANTOS Rafael, (orgs). Multiculturalismo: mil e uma faces da escola. 5. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2014. 

    COMPLEMENTAR . . . 
FORPROEX - FÓRUM DE PRO-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PUBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional 
de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001. (Extensão Universitária, v.1). 

- Avaliação Nacional da Extensão Universitária. Brasília: MEC/SESu; Paraná: UFPR; Ilhéus, BA: UESC, 2001a. (Extensão 
Universitária, v.3). 
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- Extensão Universitária: Organização e Sistematização. 65 Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de 
Educação Superior Brasileiras Belo Horizonte: COOPMED, 2007. (Coleção Extensão Universitária; v.6). 
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Disciplinas do IV Período 

  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - CONTEÚDOS, METODOLOGIAS E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
  

TIPO —- OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA —- P0004 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL 90h = (60T + 30P) 
  

EMENTA: 
Fundamentos teórico-metodológico da Educação Infantil; O currículo para Educação Infantil; O cuidar e o educar: o papel do 
professor na Educação Infantil. A ação educativa e possíveis intervenções considerando os eixos do currículo: movimento, 

música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, matemática; o ensino na Educação Infantil considerando 
os eixos organizativos (projeto, sequencia didática, atividades permanentes); A importância do planejamento didático em 

Educação Infantil: rotina, organização do espaço; avaliação na Educação Infantil 

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

II - Núcleo de 

aprofundamento 

    

COMPETÊNCIA (S) 

Compreender os pressupostos teóricos que 

orientam as práticas pedagógicas na 
educação Infantil; 

Conhecer os principais teóricos que 
trouxeram grandes contribuições à 
Educação Infantil; 

Compreender as relações entre o cuidar e 

o educar de crianças de zero a cinco anos, 
de forma a contribuir, para o seu   

HABILIDADES 

Analisar os fundamentos teóricos 

metodológicos na Educação Infantil ao 
longo da história; 

Identificar as bases legais que orientam a 
prática da Educação Infantil; 

Analisar criticamente prescrições 

curriculares quanto aos conteúdos, 

orientações didáticas, objetivos e 
avaliação 
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desenvolvimento nas dimensões, física, e Observar e descrever a ação pedagógica 
psicológica, intelectual, social nas interações entre docentes, crianças e 

e Conhecer a Referencial Curricular Nacional comunidade; 

para a Educação Infantil, e Analisar a luz do referencial teórico 

e Refletir sobre as especificidades do estudado as estratégias de atuação 

processo de ensino aprendizagem na docente na Educação Infantil e elaborar 
Educação Infantil propostas de atuação nessa modalidade 

de ensino 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
e Teóricos que influenciaram o pensamento sobre o ensino na educação Infantil 

Rousseau 

Froebel 

Montessori 

Decroly 
Freinet 

Pestalozzi 

e O currículo na Educação Infantil 

e O cuidar e o educar: o papel do professor na Educação Infantil 

2.ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
A rotina como categoria pedagógica 
A organização do ambiente 

Os usos do tempo 

A seleção e oferta de materiais 
Os eixos organizativos (projeto, sequencia didática, atividades permanentes) 

3. A AÇÃO EDUCATIVA E POSSÍVEIS INTERVENÇÕES CONSIDERANDO OS EIXOS DO CURRÍCULO 
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Movimento, 

Música, 

Artes visuais, 

Linguagem oral e escrita, 
Natureza e sociedade, 

Matemática 

4.AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Discutindo a avaliação 

A criança na sociedade capitalista 
Educação Infantil: qual é o discurso? 

Um encontro com a realidade 

Instrumentos de avaliação na Educação Infantil 
“” O Dossiê 
“” Portfólio 
“ Parecer 

“” Relatório de prática 
“Planilha de observação 

  

  
BIBLIOGRAFIA 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Por amor e força: rotinas na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
. Projetos pedagógicos na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília: MEC-SEF, 1998. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação na pré-escola: um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Porto Alegre: Mediação, 2000. 
KRAMER, Sonia. Com a pré-escola nas mãos. São Paulo: Ática, 2006. 

OLIVEIRA, Zilma Ramos. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2007. 
. Educação Infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez, 2010. 
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OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia. et al. Pedagogia(s) da infância: dialogando com o passado construindo o futuro. Porto Alegre: 

Artmed, 2007. . 

PANIAGUA, Gema: PALÁCIOS. Educação Infantil. resposta educativa a diversidade. Porto Alegre: Artmed, 2007 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO   
CAMPUS PETROLINA   
DISCIPLINA - CONTEÚDOS, METODOLOGIAS E PRÁTICAS DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA   

TIPO —- OBRIGATÓRIA   
CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0005   
CARGA HORÁRIA TOTAL - 90h (60T + 30P)   
EMENTA: 
Princípios teórico-metodológicos do ensino e da aprendizagem da Língua Portuguesa para a educação infantil e os anos iniciais 
do ensino fundamental. Métodos e Metodologias para o processo de alfabetização e letramento. Ensino da leitura, da escrita, 
dos conhecimentos linguísticos e da oralidade. Relação entre ensino de língua e literatura. Diversidade de texto e de gêneros 
textuais. Estudos dos diferentes suportes que norteiam o ensino da língua materna. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
|- Núcleo de estudos 

básicos 

  

COMPETÊNCIA (S) 
Compreender os princípios teórico- 
metodológicos de ensino da Língua 
Portuguesa, bem como sua relação com 
as propostas pedagógicas para a 
educação infantil, os anos iniciais e do 

ensino fundamental; 

Conhecer métodos e metodologias de 
ensino da língua portuguesa; 
Desenvolver competência linguístico- 
discursiva a partir dos estudos relativos 
ao ensino da leitura, da escrita, dos 
conhecimentos linguísticos e da 
oralidade; 

Posicionar-se criticamente quanto ao 

trato com a literatura infantil e infanto- 
juvenil como suporte didático para a 
formação do leitor crítico; 

Compreender a diversidade de textos e 

de gêneros textuais que circulam nas   

HABILIDADES 
Aprofundar a noção de língua como 
atividade sócio interativa desenvolvida em 
contextos historicamente situados; 

Refletir sobre o papel de cada eixo de 

linguagem (leitura, escrita, conteúdos 
linguísticos e oralidade) no contexto da 
formação do falante/leitor e produtor 
textual; 

Utilizar a literatura infantil e infanto-juvenil, 
considerando as suas potencialidades 
pedagógicas para a formação de leitores 
ativos; 

Compreender as características estruturais 

e funcionais dos textos e dos gêneros 
textuais; 

Realizar planejamentos didáticos que 
promovam competências para o uso da 
língua; 
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práticas sociais e a função desses 

objetos culturais no cotidiano escolar e 
extraescolar; 

e (Compreender propostas pedagógicas 

para o trabalho com leitura, escrita, 

oralidade e conhecimentos linguísticos, 
compreendendo as especificidades e as 
relações entre cada da linguagem; 

e Reconhecer a natureza das propostas 

pedagógicas que são ofertadas nos 
diferentes suportes didáticos que 
adentram as nossas escolas (livros, 
cartilhas, mídias digitais).     

Mediar o processo de aprendizagem do 
sistema de escrita e ortográfico e de 
produção textual (oral e escrita); 
Analisar e propor materiais didáticos 
dirigidos aos anos iniciais do ensino 
fundamental, a fim de identificar as 
concepções de ensino e de aprendizagem, 

de língua e linguagem que fundamenta o 
material didático. 

  

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Concepção de língua e linguagem 
1. 1 Métodos e Metodologias de Alfabetização 
1.2 Psicogênese da língua Escrita 
1.3 Apropriação da escrita sob a visão sócio histórica 

2. Eixos Didáticos 
2. 1 Leitura; 

2.1 Escrita; 
- Produção Textual 
2. 3 Oralidade; 

- diversidade de gêneros orais; 
2. 4 Conhecimentos linguísticos 

- ortografia 
- análise linguística 

3. Planejamento Didático 
3. 1 Projetos didáticos. 
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3. 2 Sequencias Didáticas 

3. 3 Análises de livros didáticos e materiais didáticos que medeiam o processo de ensino e de aprendizagem. 
  

BIBLIOGRAFIA 
  

  

ANTUNES, lrandé Antunes. Aula de português: encontro e interação. São Paulo: Parábola Editorial, 2003. 
BAGNO, M. Língua materna: letramento, variação e ensino. São Paulo: Parábola, 2002. 
BEZERRA, Maria Auxiliadora. (Orgs.). Gêneros Textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, 2008. 
BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna: a sociolingúística na sala de aula. São Paulo: Parábola, 2004. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Alfabetização/ Parâmetros em Ação. Estratégias de leitura e alfabetização. 
Brasília: MEC/SEF, 2002. 

. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. MEC. Brasília, DF, 2017. 

. Ministério da Educação. Programa de Formação de Professores Alfabetizadores/PROFA. Língua Portuguesa. 

Aprender a linguagem que se escreve. Módulo 2 (M2U6T4, Módulo 2, Unidade 6 e Texto 4). Brasília: MEC, 2003/2004. p. 1- 

4. 
. Ministério da Educação. Guia de livros didáticos/PNLD 2016: letramento e alfabetização (língua portuguesa). 

Secretaria de Educação Básica. Ministério da Educação. Brasília (DF), 2015. 

CHIAPPINI, L & CITELLI, A. ( coord.). Aprender e ensinar com textos não escolares . São Paulo. Marca D'água. 1995. 

JOLIBERT, Josette e colaboradores. Formando crianças produtoras de textos. Porto Alegre. Artes Médicas.1994. Vol le Il 

KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2007. 
LERNER, Délia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

MARCUSCHI, Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONÍSIO, Paiva Ângela; MACHADO, Anna 
Rachel; MARCUSCHI, Luiz A. Produção Textual, Análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

MORAIS, Arhur Gomes. Ortografia: ensinar e aprender. 4 ed. São Paulo: Ática, 2003. 
MORAIS, A. G. e TEBEROSKY. A. Erros e transgressões infantis na ortografia do português. Lisboa. Discursos. 1984. 

ROJO, Roxane (Org.). A prática da linguagem em sala de aula: praticando os PCNs. São Paulo: Educ, Campinas. Mercado 

das Letras. 252p. 

SCHNEUWLY, B. & DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. São Paulo, SP: Mercado das Letras, 2004. 

SOARES, Magda. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 2015. 
WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Editora Ática, 2003. 

COMPLEMENTAR: 
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BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais — Língua Portuguesa. V. 2. Brasília: 

MEC e Cultura, 2001. 

FERREIRO, Emília. A escrita... Antes das letras. In: SINCLAIE, Hermine. (Org.). A produção de notações na criança: 

linguagem, número, ritmos e melodias. São Paulo: Cortez, 1990. 

VAL, M. da Graça Costa & MARCUSCHI, Bete (orgs.) Livros didáticos de língua portuguesa: letramento e cidadania. Belo 

Horizonte, CEALE/Autêntica, 2005). 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA — P0022 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

EMENTA: 
Fundamentos teórico-conceitual e metodológico da Educação Infantil (conceito de infância e repercussões para a prática 
pedagógica na educação Infantil); Bases históricas, políticas e sociais da Educação Infantil; Bases legais da Educação Infantil 
(Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Estatuto da Criança e do Adolescente, Referenciais curriculares nacionais, 
diretrizes e planos municipais); O trabalho docente e a reflexão sobre o cotidiano nas salas de El (organização do tempo e do 
espaço); Reflexão e construção sobre a prática pedagógica na El (conteúdos, planejamento e avaliação). 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
Il — Núcleo de e Analisar os fundamentos teórico- e Explicitar a relação entre o contexto histórico e 

Aprofundamento conceitual e metodológicos da entendimento sobre infância; 

  

Educação Infantil a partir de uma 
perspectiva histórico-social; 
Refletir sobre o processo histórico e 

as principais transformações sociais 
vivenciadas em cada século, no que 

diz respeito à compreensão do 
desenvolvimento da criança; 

Analisar as principais contribuições de 

teóricos que fundamentaram e 
fundamentam a Educação Infantil;   

Identificar os principais pensadores da Educação 
Infantil; 

Compreender a influência dos diferentes 

pensadores para as práticas atuais no contexto da 
Educação Infantil 

Analisar criticamente propostas curriculares 

considerando as diferentes concepções e infância 

Elaborar de maneira coerente propostas didáticas 

para o trabalho com crianças pequenas 
considerando o espaço e tempo; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. 

2. 
s
o
 

Or
 

Mm 
so 

Fundamentos teórico-conceituais da Educação Infantil; 

Principais pensadores que fundamentaram a Educação Infantil: Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Decroly, Montessori, 

Dewey, Freinet, Piaget, Vygotsky, Wallon. 

Educação Infantil no Brasil 

A prática Pedagógica contemporânea 

Bases legais (CB, LDB, ECA, RCNEI, DCNEI) 

Objetivos da Educação Infantil e o conceito de criança; 

O “cuidar e o educar” nas Creches e Pré-escolas. 

Ambientes de Educação Infantil: escola de conteúdos, metodologias/recursos de trabalho, organização do tempo/espaço 

8.1. Conteúdos: linguagem, motricidade, música, artes, etc 

8.2. O perfil do Educador 

8.3. Aorganização das atividades no espaço e no tempo em salas de Educação Infantil 

8.4. Planejamento e avaliação 
  

  
BIBLIOGRAFIA 
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil /. Secretaria de 

Educação Básica. — Brasília: MEC, SEB, 2010. 

. Secretaria de Educação Básica. Indicadores da Qualidade na Educação Infantil/Ministério da 

Educação/Secretaria da Educação Básica — Brasília: MEC/SEB,2009 

CRAIDY, Carmem; KAERCHER, Gládis E. P. S. (org). Educação Infantil: para que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2007. 

FERREIRA-ROSSETTI, M. C. et al..Os fazeres na educação infantil. São Paulo: Cortez, 2003 

KISHIMOTO, Tizuko Morchita (org.) Brincar e suas teorias. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007. 
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KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Educando a infância brasileira. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira Lopes: FARIA FILHO, Luciano 

Mendes; VEIGA, Cinthia Greive (org.) 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Infância e Educação Infantil: uma abordagem histórica. 5. ed. Porto Alegre: Mediação, 2010 

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. A criança e seu desenvolvimento: perspectivas para discutir a educação infantil. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

- Educação Infantil: fundamentos e métodos. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

. Educação Infantil: muitos olhares. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2008 

PANIAGUA, Gema; PALACIOS, Jesus. Educação Infantil - Resposta educativa à diversidade. Porto Alegre: Artmed. 2005 

  

107 

 



  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
  

TIPO —- OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0035 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 60h 
  

EMENTA: 
A questão do obstáculo epistemológico e da formação do espírito científico. Um instrumental básico necessário para a pesquisa 

em educação. O pedagogo-professor-pesquisador e o processo de desenvolvimento da pesquisa educacional hoje. A pesquisa 
no contexto da formação dos novos formadores, os problemas de pesquisa, a escolha do método, técnicas, recursos, 

instumentos e fontes de dados. Interação, comunicação, procedimentos metodológicos e técnicos com 
crianças/adolescentes/jovens/adultos, “assistidos” ou não. Uso de fotografias, imagens, relatos orais, depoimentos isolados ou 
em redes, representações sociais, narrativas de histórias de vida, multimeios didáticos eletrônicos na pesquisa educacional. O 
que torna científica a pesquisa em educação. Protocolos éticos na pesquisa com seres humanos. 

  

      

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
|| — Núcleo de 

Aprofundamento e (Compreender a especificidade da e Distinguir com segurança o método no fazer 

pesquisa em educação em sua a pesquisa educacional e manipular com 
característica abstrata/subjetiva, à eficiência as especificidades quanto as suas 
primeira vista, considerando-a e inserindo- classificações em qualitativo e quantitativo e 

a no espectro da metodologia, história e suas variações (quali-quanti, quanti-quali). 
filosofia das ciências contemporâneas, ao 

desenvolver abordagens de pesquisa nos e Problematizar temáticas próprias dos 

contextos psicossociais do trabalho contextos psicossociais do trabalho 
educativo e na formação em pedagogia. educativo na formação em pedagogia 
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observando legislação, protocolos e 

e Saber utilizar criteriosamente materiais, procedimentos éticos, obrigatórios e 
métodos e técnicas na pesquisa em específicos na pesquisa com seres 

educação para que seu feitio seja anotado humanos. 

como científico. 
e Manejar com segurança uma diversidade 

e Qualificar fontes e discursos teóricos tipológica de pesquisas nos contextos 
pertinentes ao papel da pesquisa em psicossociais do trabalho educativo - da 
educação na formação contemporânea do coleta de dados secundários à coleta de 
pedagogo-professor-pesquisador no dados primários - e também no uso de 
contexto do processo formativo no curso fontes, imagens, relatos orais, depoimentos 

superior em pedagogia. isolados ou em redes, utilização de 
multimeios didáticos eletrônicos, protocolos 

e Produzir pesquisa básica em educação, éticos e legislação específica sobre pesquisa 

típica da iniciação científica, neste campo com crianças, assistidas ou não. 
de formação que engloba a educação 
infantil, as séries iniciais e a própria e Identificar a pesquisa educacional com um 
formação acadêmica do pedagogo, dos pilares da formação em pedagogia 
sistematizando anotação e documentação assinalando dificuldades, resistências, e 
científica. problemas relativos ao desenvolvimento 

profissional docente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Aspectos gerias da metodologia da pesquisa científica. 

e Fichamento como preparação para a pesquisa bibliográfica. 

e Arelação sujeito-objeto, as regras do método científico e teoria da lógica formal. 
e A questão da delimitação espaço-temporal de um problema de pesquisa e a questão das pré-noções a serem evitadas. 

e Levantamento bibliográfico, a definição do quadro teórico de referências: a pesquisa bibliográfica e a coleta de dados 

secundários. 

e A pesquisa de/no campo: a observação direta com a coleta de dados primários e a necessidade de 

elaboração/aplicação/tratamento de dados coletados. 
e O conhecimento científico e a questão do obstáculo epistemológico   
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c
o
c
o
 

c
n
 Conhecimento científico em educação/ Princípios da epistemologia contemporânea. 

O progresso da ciência: uma aproximação histórica breve. 

Karl Popper e o falsificacionismo na pesquisa. 

Thomas Khun e o relativismo na demarcação da ciência: a questão dos paradigmas. 

A questão dos programas de pesquisa: uma teoria será sempre substituída por outra. 

Larry Laudan e as “tradições” de pesquisa: os cientistas sempre pesquisam dentro de uma tradição de pesquisa. 

Wittgenstein e Reinchenbach: contribuições para a questão dos enunciados linguísticos, sua crítica e a visão 

pragmática da linguagem não mais fundada na lógica formal, mas nos contextos históricos/sociológicos. 

A pesquisa nas ciências da educação: a pesquisa educacional no marco das ciências da educação. 

Para um panorama histórico brevíssimo do desenvolvimento da pesquisa educacional. 

A ciência na atualidade: da preocupação pela geração de conhecimento à preocupação pelas repercussões sociais da 

geração de conhecimento. 

A pesquisa educacional hoje. 

As condições da pesquisa: preparar e conduzir a pesquisa 

A questão da administração do tempo da pesquisa e sua distribuição em diferentes etapas. 

Métodos e técnicas na pesquisa educacional — Tipologias de pesquisas: Pesquisa exploratória; estudo de caso; 
enquete; pesquisa documental; pesquisa iconográfica; pesquisa etnográfica; pesquisa participante; pesquisa-ação. 

(pesquisa bibliográfica e campo tratadas anteriormente e separadamente). 

“É o pesquisador que dá qualidade aos dados que ele coleta” - A pesquisa de campo e os dados primários: a 

necessidade da elaboração dos instrumentos para coletá-los; a questão da não indução com vistas a não invalidação 
dos dados coletados; a importância do diário de campo para esta e etapas a posteriori da pesquisa em questão. 

O instrumental necessário antes de fazer a observação direta no campo. 

A preparação para uma entrevista etnográfica. 

Reflexões sobre o pesquisador, o problema da pesquisa e a escolha de técnicas: “a qualidade” em sua oposição ao 
“verificável” empiricamente; qualitativo x ao uniformidade quantificável. 

Professor-pedagogo-pesquisador 

O professor-pesquisador — quem é, como se forma um professor-pesquisador?   
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e O professor-pesquisador - O diálogo, a mediação teórica, a interação necessária. 

A questão da formação acadêmica do pedagogo: relevância da formação superior e profissionalização docente x 

professor como técnico. 

Suportes necessários à pesquisa em educação. 
Interação e comunicação no processo de pesquisa. 

Acervos visuais e ensino. 

Documentação e metodologia: a experiência do CPDOC/FGV com a história oral. “
c
e
u
 

  

  

BIBLIOGRAFIA 
BACHELARD, Gastón. A formação do espírito científico. 12 ed. - Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. 
BEAUD, Stéphane & WEBER, Florence. Guia para eficiência nos estudos — Produzir e elaborar dados etnográficos. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2007. 
ESTEBAN, Maria Paz Sandín. Pesquisa qualitativa em educação — Fundamentos e tradições. Porto Alegre: AMGH, 2010. 
GERALDI, Corinta Maria Grisolia; FIORENTINI, Dario e PEREIRA, Elisabete Monteiro de A. Pereira (Orgs.). Cartografias do 
trabalho docente — Professor(a)-Pesquisador(a). 12 ed.- Campinas, SP : Mercado das Letras: Associação de leitura do Brasil 
— ALB, 2011. 
LANG, Alice Beatriz da Silva Gordo (Org.). Reflexões sobre a pesquisa sociológica. 5 ed. - São Paulo: CERU, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAJUEIRO, Roberta Liana Pimentel. Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos — Guia prático do estudante. 3 ed. — 
Petrópolis, RJ : Vozes, 2015. 
OLIVA, Alberto. Filosofia da Ciência. 6 ed. — Rio de Janeiro : Jorge Zahar Ed., 2014. 
PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia e ESCÓSSIA, Liliana da. (orgs.) Pistas do método da cartografia: Pesquisa- 
intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2012. 
QUIVY, Raymond & CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de investigação em ciências sociais — Trajectos. 2 ed. — Lisboa : 
Gradiva, 1998. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO   
UNIDADE - CAMPUS PETROLINA   
DISCIPLINA - PLANEJAMENTO EDUCACIONAL   
TIPO = OBRIGATÓRIA   
CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0036   
CARGA HORÁRIA TOTAL -60 HORAS (30T + 30P)   
EMENTA 
Introdução ao estudo do planejamento. O planejamento educacional numa visão sócio histórica, política e econômica. O 
planejamento estratégico na educação e o Plano de Desenvolvimento da Escola. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

Il — Núcleo de 
Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Compreender as diferentes concepções 
teóricas e metodológicas do planejamento 
educacional. 

Conhecer o planejamento educacional do 
Brasil no contexto: histórico, social, 
político e econômico. 

Compreender o planejamento educacional 

tradicional. 

Conhecer as concepções do planejamento 
educacional nas principais Teorias da 

Administração. 

Compreender o planejamento educacional 

tradicional do planejamento estratégico na 
educação.   

HABILIDADES 

Reconhecer as diferentes concepções teóricas e 

metodológicas do planejamento educacional. 
Identificar o planejamento educacional do Brasil 
no contexto: histórico, social, político e 

econômico. 
Discutir o planejamento educacional tradicional. 
Relacionar as concepções do planejamento 
educacional nas principais Teorias da 
Administração. 

Diferenciar planejamento educacional tradicional 
do planejamento estratégico na educação. 
Discutir sobre a importância do Plano de 
Desenvolvimento da Educação na sociedade 

brasileira.   
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e Conhecer o Plano de Desenvolvimento da 

Educação na sociedade brasileira. 
e (Compreender as etapas e a estrutura do 

Plano de Desenvolvimento Escolar. 

e Compreender a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) como referência nacional 
para a formulação dos currículos dos diversos 
sistemas, das redes escolares e das 
propostas pedagógicas das instituições.     

Identificar as etapas e a estrutura do Plano de 
Desenvolvimento Escolar. 

Realizar uma pesquisa numa escola pública 
estadual ou municipal sobre o PDE Escola. 

  

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1.Concepções teóricas/ metodológicas do planejamento educacional. 

e Conservadora 
e Progressista 

2.0 planejamento educacional do Brasil no contexto: 
e Histórico. 

e Social. 
e Político. 

e Econômico. 

3.0 Planejamento Educacional nas principais Teorias da Administração: 

e Clássica. 
e Relações Humanas. 

e Neoclássica. 

4.Planejamento Educacional Tradicional na sociedade. 
e Conceito. 
e Percurso Histórico. 

e Processo do Planejamento. 
e Abordagens Metodológicas 

5.Planejamento Estratégico na Educação. 
e Pressupostos teóricos / metodológicos. 
e Princípios básicos. 
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6.Plano de Desenvolvimento da Educação: 

e Princípios 

e Razões. 

7.Plano de desenvolvimento da escola no âmbito escolar. 

e Fundamentação teórica. 
e Estrutura do PDE-ESCOLA 

Etapas do PDE-ESCOLA 
  

REFERÊNCIAS 

FILHO PARENTE, José. Planejamento estratégico na educação. 2 ed. Brasília: Plano Editora, 2003. 

FONSECA, Marília, OLIVEIRA, João Ferreira de, TOSCHI, Mirza Seabra. As tendências da gestão na atual política educacional 
brasileira: autonomia ou controle? In: BITTAR, Mariluce, OLIVEIRA, João Ferreira de (Orgs) Gestão e política da educação. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2004. 

LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira de, TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 
5. ed. São Paulo: Cortez, 2007. (Coleção Docência em Formação: Saberes Pedagógicos. Coordenação Antonio Joaquim Severino, 
Selma Garrido Pimenta). 

MEC. Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola: aumentando o desempenho da escola por meio do 
planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006. 

PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico da escola. 5 ed. São Paulo: 
Cortez: Instituto Paulo Freire.2005(Guia da Escola Cidadã. V.7). 

SAVIANI, Demerval. Plano de Desenvolvimento da Educação: Análise Crítica da política do MEC, - Campinas, SP: Autores 
Associados, 2009. — (coleção Polêmica do Nosso Tempo, 99). 

SALERNO, Soraia Chafic el Kfouri. Administração escolar e educacional - planejamento, políticas e gestão. Campinas, SP: 
Alínea, 2009.     
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

VIVÊNCIA EXTENSIONISTA Ill: EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 
  

TIPO — OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - EXTO3 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

    
    

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 

III - núcleo de estudos | e Compreender a extensão universitária como | e Participar ativamente das ações extensionistas no 

integradores para possibilidade de integração entre ensino- que concerne ao planejamento, à execução e à 
enriquecimento extensão-pesquisa. avaliação global da ação, apontando assim para o 
curricular. protagonismo social do estudante universitário. 

e Analisar os impactos das  ações|e Valorizar a Interdisciplinaridade e 

extensionistas na sociedade. Interprofissionalidade. 
e Identificar demandas de um grupo específico. 

e Compreender a extensão como diálogo com | e Apreciar o impacto da participação em ações 
a comunidade, evitando ações unidirecional extensionistas na formação do educador. 
transmissão de conhecimentos acadêmicos | e Avaliar o impacto das ações extensionistas nas 
para a comunidade. mudanças sociais. 

e Traçar estratégias de diálogo com a comunidade 
envolvida no projeto. 

e (Comunicar as principais contribuições das ações 

extensionistas para os sujeitos envolvidos, a 
comunidade e a universidade. 

e Elaborar relatórios de extensão. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I- Extensão Universitária 

- Conceito 

- Perspectiva histórica 

- Legislação 

- Impactos sociais 

- Desenvolvimento humano e profissional do licenciando. 

II- Projeto extensionista 

- Objetivos dos projetos de extensão. 

- Planejamento, execução e avaliação das ações previstas nos projetos extensionistas. 

-Análise e divulgação dos resultados obtidos com o projeto extensionista. 

* O projeto extensionista proposto pelo docente e aprovado pelo colegiado do curso de Pedagogia deve ter como objeto central 

Educação e Diversidade. 

* As possibilidades de linhas temáticas 

Os projetos de extensão propostos para o semestre devem ser classificados em uma das seguintes áreas temáticas: 

Educação (Educação Básica, Educação e Cidadania, Educação a Distância, Educação Continuada, Educação de Jovens 

e Adultos, Educação para a Melhor Idade, Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Incentivo à Leitura) 

Comunicação (Comunicação Social, Mídia Comunitária, Comunicação Escrita e Eletrônica, Produção e Difusão de 
Material Educativo, Rádio Universitária) 

Cultura (Desenvolvimento Cultural, Cultura, Memória e Patrimônio, Cultura e Memória Social, Cultura e Sociedade, 
Folclore, Artesanato e Tradições Culturais, Produção Cultural e Artística). 

Direitos Humanos e Justiça (Direitos de Grupos Sociais, Organizações Populares) 
Trabalho (Reforma Agrária e Trabalho Rural, Trabalho e Inclusão Social, Educação Profissional, Organizações Populares 
para o Trabalho, Cooperativas Populares, Questão Agrária, Trabalho Infantil) 

    BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DIAS, B. Maria. (coord) Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011. 
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FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 15 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 
JUNQUEIRA, R. E. (Org.). Diversidade sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia na escola. Brasília, Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/ UNESCO, 2009. 

LOIOLA, Luís Palhano. Diversidade Sexual: perspectivas educacionais. Fortaleza: edições UFC, 2006. 
NOGUEIRA, M. D. P. (Org.) Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Belo Horizonte: PROEX/UFMG; O Fórum, 
2000. 

- Políticas de Extensão Universitária Brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 
SANTOS, Boaventura S. A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. 3. ed. 
São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 11). 

TORRES, A. A diversidade sexual na educação e os direitos de cidadania LGBT na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

  

  

  
COMPLEMENTAR ] . . 
FORPROEX - FORUM DE PRO-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PUBLICAS BRASILEIRAS. Plano 
Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001. (Extensão Universitária, v.1). 

. Avaliação Nacional da Extensão Universitária. Brasília: MEC/SESu; Paraná: UFPR); Ilhéus, BA: UESC, 2001a. 
(Extensão Universitária, v.3). 

. Extensão Universitária: Organização e Sistematização. 65 Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de 

Educação Superior Brasileiras Belo Horizonte: COOPMED, 2007. (Coleção Extensão Universitária; v.6). 
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Disciplinas do V Período 

  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO   
CAMPUS PETROLINA   
DISCIPLINA - CONTEÚDOS, METODOLOGIAS E PRÁTICAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA   

TIPO - OBRIGATÓRIA   
CÓDIGO DA DISCIPLINA — P0006   
CARGA HORÁRIA TOTAL — 90h (60T + 30P)   
EMENTA: 
Introdução ao estudo dos princípios elementares da Matemática e sua aplicação na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental.   
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

| - Núcleo de estudos 

básicos 

  

COMPETÊNCIA (S) 
Compreender a matemática no cotidiano e 

sua importância para a formação do 

cidadão. 

Conhecer as tendências atuais como 
possibilidades para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem. 
Compreender a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) como referência nacional 
para a formulação dos currículos dos 
diversos sistemas, das redes escolares e 

das propostas pedagógicas das instituições. 

Compreender as fragilidades da prática 
docente dos professores dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental em relação ao ensino 
da matemática.   

HABILIDADES 
Ler e discutir textos sobre matemática e 

cidadania. 

Identificar as tendências atuais e as suas 
contribuições para a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. 
Analisar a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) em Matemática dos anos iniciais e 
sua adequação aos descritores propostos 
pela Secretaria de Educação do Município. 

Investigar as fragilidades da prática docente 
dos professores em relação ao ensino da 
matemática no decorrer do Estágio Curricular 
realizado nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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Conhecer as possibilidades e os desafios da 
interdisciplinaridade no ensino da 

matemática. 

Compreender o ensino e a aprendizagem da 
matemática na modalidade EJA. 

Compreender a construção do conhecimento 
matemático da criança com base nas teorias 

de Piaget, Vygotsky e Vergnaud. 
Compreender a importância da matemática 
na Educação Infantil para os estudos 
posteriores. 

Reconhecer a importância da compreensão 

do sistema de numeração decimal para os 
estudos subsequentes. 

Compreender os números naturais, e o seu 
ensino, com base na teoria dos campos 
conceituais de Vergnaud. 
Operar com números racionais, 
compreendendo significados, 
representações e aplicabilidades. 

Desenvolver o pensamento algébrico para 

utilização de modelos matemáticos na 

compreensão, representação e análise de 
relações quantitativas de grandezas. 
Conhecer a importância da geometria para a 
compreensão do mundo. 

Compreender a importância da 

Probabilidade e da Estatística em função de 

seu uso no âmbito da sociedade atual e sua 
contribuição para a formação da cidadania.   

Realizar estudos teóricos sobre a 
interdisciplinaridade, com observações em 
campo de estágio, elaboração e vivência de 
projetos. 
Pesquisar e debater sobre as práticas 
profissionais de professores de matemática 
que lecionam na EJA, em estudos 
publicados. 

Identificar os principais aspectos que 
compõem a construção do conhecimento 
matemático da criança, segundo Piaget, 
Vygotsky e Vergnaud. 
Analisar a prática pedagógica do professor 
da Educação Infantil com base nos estudos 
realizados e a vivência do Estágio na 

Educação Infantil. 

Identificar características, princípios básicos 
e níveis de compreensão do sistema de 
numeração decimal, utilizando recursos 
didáticos. 
Resolver problemas com números naturais, 
com base na teoria dos campos conceituais. 

Realizar exercícios com frações, decimais e 

porcentagens. 

Realizar atividades com ideias matemáticas 

de regularidade, generalização de padrões e 
propriedades da igualdade. 

Vivenciar o ensino da geometria (espaço e 
forma; grandezas e medidas) por meio de 
oficinas. 
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e Resolver problemas utilizando as noções 
básicas de probabilidade, de estatística e sua 
aplicabilidade no cotidiano.       

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A Matemática no contexto atual. 

2. Tendências no ensino e aprendizagem da Matemática. 

e Filosofia da Educação Matemática. 

História da Matemática 
Matemática Crítica 
Etnomatemática 

Modelagem 
Jogos 
Resolução de Problemas 

e Novas Tecnologias 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) — Matemática 
As fragilidades da prática docente 
Matemática e outras áreas do conhecimento: possibilidades e desafios da interdisciplinaridade. 
O ensino da Matemática na modalidade Educação de Jovens e Adultos. 

A construção do conhecimento matemático da criança com base nas teorias de Piaget, Vygotsky e Vergnaud. 
Educação Infantil e percepção matemática. 

e Características 
e Princípios 
e Percepção matemática 
e Número e suas funções 

e Senso espacial 

e Senso de medida 
e Relações e transformações 

s 
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istema de numeração decimal 

Características 
Princípios básicos   
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e Níveis de compreensão. 

10. Operações Fundamentais: 
e Estruturas Aditivas 
e Estruturas Multiplicativas 
e Cálculo Mental 

11.Operações com números racionais 
e Números racionais no cotidiano 

12. Álgebra 
e Propriedades da igualdade e noção de equivalência 
e Grandezas diretamente proporcionais 

13.A geometria e sua aplicabilidade na vida cotidiana 
e Espaço e forma 
e Grandezas e medidas 

14.Probabilidade e Estatística 
e Noções elementares de Probabilidade 
e Noções básicas de leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas e gráficos   

  
BIBLIOGRAFIA 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani (Org.) Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e Perspectivas. São Paulo: UNESP, 
1999. 
BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN Nelson. Modelagem Matemática no Ensino. 5. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2013. 
BORBA, Marcelo de C; PENTEADO, Mirian Godoy. Informática e Educação Matemática. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 
2000. 

- Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. 
D'AMBROSIO, U. Educação Matemática: da teoria à prática. 23. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. (Coleção Perspectiva em 

Educação Matemática). 
DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática. 12.ed. São Paulo: Ática, 2007. 
FONSECA, Maria da Conceição F. R. Educação matemática de jovens e adultos: especificidades, desafios e contribuições. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2002 
GONÇALVES, Edna Cavalcanti Novaes. Conteúdo em Metodologia em Matemática. Recife: UPE, 2011.   

121 

 



  

  

LARA. Isabel Cristina Machado. Jogando com a matemática na educação infantil e anos iniciais. São Paulo: Rêspel, 2011. 
LORENZATO, Sérgio. Educação Infantil e percepção matemática. 3. ed. Campinas: SP: Autores Associados, 2011. (Coleção 
Formação de Professores). 

- Para aprender matemática. 3.ed. Campinas: SP: Autores Associados, 2010. (Coleção Formação de Professores). 
MIGUEL, Antonio; MIORIM, Maria Angela. História na educação matemática: propostas e desafios. 2. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2011. 
MUNIZ, Cristiano Alberto. Brincar e jogar: enlaces teóricos e metodológicos no campo da educação matemática. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2010. (Tendências em Educação Matemática) 
NACARATO, Adair M; MENGALI, Brenda L. da Silva; PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglion. A matemática no anos iniciais do 
ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender. 2. ed.Belo Horizonte: Autêntica, 2014. (Tendências em Educação 
Matemática). 
NUNES, Terezinha; CAMPOS, Tânia M. M.; MAGINA, Sandra; BRYANT, Peter. Educação e Matemática: números e operações 
numéricas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
OLIVEIRA, Cristiane Coppe de Oliveira; MARIM, Vlademir. Educação matemática: contextos e práticas docentes. 2. ed. 
Campinas: Editora Alínea, 2014. 

PARRA, Cecilia; SAIZ, Irma. Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 
SMOLE. Kátia Stocco; CÂNDIDO, Patrícia; STANCANELLI, Renata. Matemática e Literatura Infantil. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Lê, 1999. 
SKOVSMOVE, Ole. Educação matemática crítica: a questão da democracia. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011. 
VERGNAUD, Gérard. A criança, a matemática e a realidade: problemas do ensino da matemática na escola elementar. Curitiba: 
Ed. da UFPR, 2009 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - LIBRAS (NC) 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0030 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

EMENTA: 
Principais aspectos da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Histórico da educação de surdos. As filosofias educacionais para 
surdos. Estudos linguísticos e culturais da LIBRAS. A Língua Brasileira de Sinais em contexto escolar. A escrita da Língua 

  

Brasileira de Sinais — signwriting. | 
AREA/EIXO/NUCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 

|- Núcleo de Estudos | e (Compreender o processo histórico da Refletir os fundamentos filosóficos da Educação 
básicos 

  

educação de surdos no Brasil e no mundo; 

Refletir sobre as questões culturais e 

linguísticas do aluno surdo; 
Desenvolver noções básicas do uso da 
LIBRAS; 
Apreender 

LIBRAS; 
Conhecer o signwriting; 
Analisar questões da inclusão do aluno 
surdo na escola comum e a oferta do 

Atendimento Educacional Especializado. 

a estrutura gramatical da 

  

de surdos. 

Discutir a escola como espaço de inclusão e da 

ação pedagógica. 
Repensar o conceito de deficiência, diversidade 
e normalidade, a partir dos pressupostos de 
identidade e cultura que norteiam o processo 

educativo da pessoa surda. 

Analisar as diferentes concepções da educação 

de surdos e suas contribuições para o processo 
educativo. 

Desenvolver capacidades 

comunicação em Libras. 

básicas de 

    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

e Histórico da educação de surdos no Brasil e no mundo: as concepções de ensino-aprendizagem (oralismo, gestualismo, 
comunicação total e bilinguismo); 

e A cultura surda e suas implicações no processo pedagógico: a formação de professores e a as implicações sociolinguísticas 

do aluno surdo; 
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e Usoe difusão da LIBRAS: gramática e estrutura linguística da LIBRAS; 
e A escrita da LIBRAS: o signwriting; 
e Inclusão eo AEE. 
  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARRETO, M; BARRETO, R. Escrita de Sinais sem mistérios. 2. ed. Salvador: Libras escrita, 2015. 
BRASIL. Ministério da Educação. Estratégias e orientações pedagógicas para a educação de crianças com necessidades 
educacionais especiais: dificuldades de comunicação e sinalização — surdez. Brasília: MEC/SEESP, 2002. 

. Secretaria de Educação Especial. LIBRAS em Contexto. Brasília: SEESP, 1998 

. Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP, 1997. Decreto 5.626/05. 

. Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP, 1997. Decreto 7.611/11. 
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira 

. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira Vol Ie Il. São Paulo: Edusp — Editora da 
Universidade de São Paulo, 2002. 
FELIPE, Tanya A. Libras em contexto. Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. Brasília: MEC/SEESP, 2001. 

. Libras em contexto: curso básico, livro do estudante cursista/programa nacional de apoio à educação de surdos. Brasília: 
MEC/SEESP, 2004. 
GESSER, A. Libras? Que língua é essa? SP: Parábola Editorial, 2009. 
LACERDA, C. B.F. de; SANTOS, L. F. dos (orgs). Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à Libras e Educação de surdos. 
São Carlos: EdUFSCar, 2013. 
QUADROS, Ronice Múller de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. São Paulo: Plexus, 1997. 
QUADROS, Ronice Múller de; KARNOPP, lodenir Becker. Língua Brasileira de Sinais: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA — P0023 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
Concepção de educação especial. A educação especial na perspectiva inclusiva. As necessidades educacionais especiais. O 
atendimento educacional especializado. Currículo, metodologia e avaliação. Ajudas técnicas e tecnologias assistivas. A formação 
do professor para a diversidade. 

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
| - Núcleo de estudos 

básicos. 

  

COMPETÊNCIA (S) 
e Compreender a educação especial em 

seus aspectos conceituais, 
organizacionais, políticos, sociais, 
culturais e legais; 

e Conhecer a política nacional da educação 
especial na perspectiva da educação 

inclusiva. 

  

HABILIDADES 
Conceituar a educação especial na perspectiva 
inclusiva; 

Identificar as principais necessidades 

educacionais especiais; 

Caracterizar o atendimento educacional 

especializado; 

Reconhecer as atribuições do professor de sala 

de recursos para atendimento às necessidades 
dos alunos; 

Refletir sobre o papel que cabe à escola para 

que as diferenças sociais, culturais e individuais 
não se transformem em desigualdades 
educacionais; 

Discutir as peculiaridades dos aspectos 
pedagógicos (currículo, metodologia, avaliação, 
entre outros) no contexto da educação inclusiva. 

    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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” Educação na Diversidade 

- Terminologia sobre deficiência na era da inclusão; 

- Política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva; 

“A Educação Especial na Escola Inclusiva; 
- Sala de recursos multifuncionais: espaço para atendimento educacional especializado; 

- Concepção de sala de recursos multifuncionais; 

- Alunos atendidos e perfil do professor; 
- Ajudas técnicas e tecnologias assistivas; 
- Atendimento educacional especializado; 

“O Cotidiano Escolar e a Educação Inclusiva 

- Necessidades Educacionais Especiais (surdez, cegueira, surdocegueira, deficiência múltipla, intelectual, física, distúrbios de 
comportamento, distúrbios de comunicação, distúrbios de aprendizagem, altas habilidades / superdotação); 

” A prática pedagógica — currículo, metodologia e avaliação no contexto da educação inclusiva. 
“A formação do professor de educação especial na perspectiva inclusiva. 

  

  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL, Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, 2007. Disponível em:< 

portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica. pdf>. Acesso em: 15 de set. de 2010. 
BRITO, Adriana Rocha...(et al); MAIA, Heber(Org.). Necessidades educacionais especiais. 2.ed. Rio de Janeiro: wak, 2016. 

(Coleção neuroeducação, v.3). 
CARVALHO, Rosita Edler. Escola inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico. 3.ed. Porto Alegre, Mediação, 2010. 

GÓES, Maria Cecília Rafael de; LAPLANE, Adriana Lia Friszman de. (Orgs.) Políticas e práticas de educação inclusiva. 4. ed. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2013. (Coleção educação contemporânea). 

LIMA, Priscila Augusta. Educação inclusiva: indagações e ações nas áreas de educação e da saúde. São Paulo: Avercamp, 2010. 
SOARES, Maria Aparecida Leite; CARVALHO, Maria de Fátima. O professor e o aluno com deficiência. São Paulo: Cortez, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Disponível em: <www.mec.gov.br>. Acesso em: 
10 de set. de 2010. 
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BRASIL. Lei nº 13.146/15 de 06 de julho de 2015. Institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). Disponível em: http://www2. camara. leg.br/legin/fed/lei/201 5/lei-13146-6-julho-2015-781174-norma-pl.html. Acesso: 

30 de ago. 2017 
MACHADO, Rosângela. Educação especial na escola inclusiva: políticas paradigmas e práticas. São Paulo: Cortez, 2009. 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. (Org). O desafio das diferenças nas escolas. 5.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — LITERATURA INFANTO-JUVENIL 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0032 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60 HORAS (30T + 30P) 
  

EMENTA: 

Panorama sobre a origem da literatura infanto-juvenil. Saber literário como saber docente. Formas de literatura infanto-juvenil. 
As narrativas literárias para as crianças e jovens. A poesia infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil contemporânea: poetas, 
ficcionistas e ilustradores. Critérios de seleção do livro infanto-juvenil. Usos da literatura infanto-juvenil na sala de aula. 
  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

Il- Núcleo de 

aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Reconhecer a importância do letramento 
literário à prática docente; 

Posicionar-se, criticamente, quanto à 
importância do uso da literatura infantil como 
suporte didático para a formação do leitor; 

Reconhecer a importância do trabalho com o 

texto literário na escola; 

Desenvolver práticas com foco em 
atividades literárias adequadas à faixa etária 

e às peculiaridades da infância. 

  

HABILIDADES 
Compreender a concepção de letramento 
literário e as múltiplas possibilidades que a 

obra literária tem ocupado nas práticas 
educativas escolares a partir de estudos de 
casos identificados na literatura científica; 

Promover a literatura como mote de 

reflexão e análise nos espaços 
institucionais para a formação de leitores; 

Utilizar o livro infantil em sala de aula, 
considerando as suas potencialidades 
pedagógicas para a formação de leitores 

ativos; 

Propiciar uma reflexão que centralize a 
valorização da leitura literária como saber a 
ser constituído na prática docente; 

Discutir e planejar atividades 
adequadas à faixa etária; 

literárias 
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Compreender a Literatura Infanto-Juvenil 
como produção cultural e instrumento 
didático ao mundo da cultura escrita. 

  

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Aspectos teóricos e históricos da literatura infantil 

NR 
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. 1 O que é literatura infantil? 

. 2 História e situação atual da literatura infanto-juvenil; 

- 3 Características gerais do texto literário; 

. 4 O livro infanto-juvenil como objeto cultural; 

. 5 A linguagem dos livros para crianças; 

. 6 O papel das ilustrações no livro infanto-juvenil. 

. Os gêneros Literários 

. 1 Contos de Fadas Tradicionais e Renovados; 

. 2 À Poesia para crianças; 

- 3 As fábulas, os contos e as lendas; 

. 4 Clássicos Adaptados; 

. 5 LI Contemporânea: Temas e títulos da atualidade; 

. 6 Histórias em quadrinhos; 

. 7 O Cordel. 

- Escola e formação do leitor 

«1 Aliteratura infantil na escola; 

. 2 A formação do professor-leitor; 

. 3 À biblioteca escolar: seleção de textos; 

. 4 Metodologias de trabalho e leitura na literatura infanto-juvenil; 
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3. 5 Técnicas e recursos para a contação de histórias. 

  

BIBLIOGRAFIA   

  

ÁRIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

BRASIL. Referencial Curricular nacional para a Educação Infantil. Conhecimento de Mundo. v.3. Ministério da Educação e 
do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

CECCANTINI, João Luís C.T. (org.) Leitura e literatura infanto-juvenil: memória de Gramado. São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2007. 
LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história & histórias. São Paulo: Ática, 2006. 
SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy Alves Martins et al (Orgs.). A 
escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 2007. 

COMPLEMENTAR: 
ABRAMOVICH,Fanny. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Editora Scipione 2007. 
BETTELHEIM, Bruno. A psicanálise dos contos de fadas. 8.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 
COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 2010. 
CUNHA, Maria Antonieta Antunes: Literatura Infantil: teoria e prática. São Paulo: Ática, 2006. 

CORSO, D. L.; CORSO, M. Fadas no divã: psicanálise nas histórias infantis. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL. Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE - 1999. 
Disponível em: http:/Anww fnlij.org.br/site/pnbe-1999.html. Acesso em: 30 jun. 2016. 

MAGNANI, Maria do Rosário Mortatti. Leitura, literatura e escola. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
MAIA, Joseane: Literatura na formação de leitores e professores. São Paulo: Paulinas, 2007 
MIGUEZ, Fátima: Nas arte-manhas do imaginário infantil: o lugar da literatura na sala de aula. Rio de Janeiro: Singular, 
2009. 
SILVA, Vera Maria Tietzmann: Literatura infantil brasileira: um guia para professores e promotores de leitura. 2. ed. ver. 
Goiânia: Cânone Editorial, 2009.   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — PROJETO DE PESQUISA 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA: P0037 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60h 
  

EMENTA: 
Estudo, análise e aplicação dos princípios técnicos, metodológicos e normativos necessários a elaboração e produção do 
projeto de pesquisa científica em educação. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

Il — Núcleo de 
Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Conhecer os princípios científicos, 
normativos, técnicos e metodológicos 
utilizados na elaboração do projeto de 
pesquisa. 

  

HABILIDADES 

Reconhecer os diferentes tipos de pesquisas 
científicas aplicadas a educação; 

Destacar a importância da correta aplicação 

das normas técnicas na escrita cientifica; 

Utilizar adequadamente os | princípios 

científicos e metodológicos e normativos para 
elaboração do projeto de pesquisa. 

Desenvolver raciocínios logicamente 
consistentes na construção do projeto de 
pesquisa. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Planejar a pesquisa; 
2. Indicação do marco conceitual; 

3. Métodos e técnicas de coleta de dados; 
4. Métodos e técnicas de análise de dados; 
5. Elaboração do cronograma; e, 
6. Apresentação do projeto de pesquisa. 

  

  

BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese: uma abordagem simples, prática e objetiva. 2. 
ed. Edição. São Paulo SP: 2014 
BARROS, Aidil deJ.P.; LEHFELD, Neide A. Fundamentos da Metodologia Científica. 3. ed. amp. São Paulo: Makron 
Books, 2010. 
GIL, Antônio Carlos. Projetos de Pesquisa. 4 ed. São Paulo SP: Atlas 2007 
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia Científica. São Paulo: Editora Avercamp, 2006 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev.. e ampl. São Paulo: Cortez, 2007. 

COMPLEMENTAR 

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. 

Tradução de Heloísa Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda.; Belo Horizonte: UFMG, 1999. 

MEDEIROS, João Bosco de; ANDRADE, Maria Margarida de. Manual de elaboração de referências bibliográficas. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

SANTOS, Raimundo Antônio dos. Metodologia Científica — a construção do conhecimento. 4. ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2001. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - ESTÁGIO | EDUCAÇÃO INFANTIL 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - ESTO1 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 100h = (30T + 70P) 
  

EMENTA: 
Reflexão sobre o trabalho docente nas salas de Educação Infantil (creches e pré-escolas); Análise da organização do trabalho 
docente e o saber prático do professor. A sala de aula como espaço de produção do saber; Construção de propostas de trabalho 
no contexto da Educação Infantil. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

  

COMPETÊNCIA (S) 
Estabelecer relação entre estudos 

teóricos realizados em disciplinas do 
curso e a prática pedagógica na 
Educação Infantil; 

Compreender o processo de construção 
dos diferentes saberes que orientam a 
prática docente 

Conhecer a dinâmica do processo 

pedagógico — a escola, os espaços 
educativos, as crianças e as rotinas, 
visando à realização da prática 
pedagógica   

HABILIDADES 
Explicitar a relação entre os conceitos de infância 

ede alfabetização e letramento; 

Analisar criticamente as diferentes práticas 

docentes considerando os diferentes saberes e 
contextos; 

Perceber o processo de ensino-aprendizagem 
de maneira integrada considerando a articulação 
entre o planejamento, execução, 
acompanhamento do currículo, os recursos e 

estratégias e a concepção de avaliação 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

  

1. Organização da documentação do Estágio; 
2. Diagnose da escola campo; 
3. Vivencias práticas no campo de estágio; 
4. Construção do Plano de ação; 
5. Construção de recursos didático-pedagógicos 
6. Socialização do trabalho desenvolvido no decorrer do Estágio; 
7. Avaliação da disciplina e autoavaliação; 
8. Elaboração do Relatório Final 

BIBLIOGRAFIA 

BATISTA NETO, J.; SANTIAGO, M. E. (Orgs.). Formação de professores e prática pedagógica. Recife: Masangana, 2006. 
KRAMER, S. As políticas de educação infantil e as práticas cotidianas com as crianças: desafios para a conquista da qualidade. 
In: Anais do XIII ENDIPE — Políticas Educacionais, tecnologias e Formação do Educador: repercussões sobre a Didática e as 
Práticas de Ensino. Recife: Edições Bagaço, 2006. 
MIZUKAMI, M. da G. N. et al. Ensino e aprendizagem da docência. Processos de investigação e formação. São Carlos: 
EdUFSCar, 2002. 
NOVOA, A. (Org.) Profissão Professor. Porto: Editora Portugal, 2008. 
PIMENTA; L. Estágio e Docência. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
SCHÓN, D. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A. Os professores e sua formação. Lisboa: Dom 
Quixote, 1992. 
TARDIF, M. Saberes Docentes & Formação Profissional. 17. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2014. 

TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: Elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. 

9. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.   

134 

 



  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

VIVÊNCIA EXTENSIONISTA IV: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
  

TIPO — OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - EXT04 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 45h 
  

  
  

  

  

  

    

e Analisar os impactos das ações 

extensionista na sociedade. 

e (Compreender a extensão como 

diálogo com a comunidade, 
evitando ações  unidirecional 

transmissão de conhecimentos 
acadêmicos para a comunidade. 

  

  

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) | HABILIDADES 
h e Participar ativamente das ações 

III - núcleo de estudos integradores para e Compreender a extensão extensionistas no que conceme o 
-enriquecimento curricular, universitária como possibilidade de | planejamento, a execução e a avaliação 

integração entre ensino-extensão= global da ação apontando assim para o 
pesquisa. protagonismo social do estudante 

universitário. 

Valorizar a  Interdisciplinaridade e 
Interprofissionalidade. 

Identificar demandas de um grupo 
específico. 

Apreciar o impacto da participação em 

ações extensionista na formação do 
educador. 

Inferir o impacto das ações extensionistas 
na promoção da Transformação Social 

Traçar estratégias de diálogo com a 
comunidade envolvida no projeto. 
Comunicar as principais contribuições das 
ações extensionistas para os sujeitos 
envolvidos, a comunidade e a 
universidade. 

Elaborar relatórios de extensão. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I- Extensão Universitária 

- Conceito 

- Perspectiva história 

- Legislação 

- Impactos sociais 

- Desenvolvimento humano e profissional do licenciando. 

II- Projeto extensionista 

- Apropriação dos objetivos do projeto proposto pelo docente. 

- Participação no planejamento, execução e avaliação das ações previstas no projeto extensionista. 

- Socialização e Divulgação dos resultados obtidos com o projeto extensionista. 

* O projeto extensionista proposto pelo docente e aprovado pelo colegiado do curso de Pedagogia deve ter como objeto central Direitos 

Humanos e Cidadania. 

* as possibilidades de linhas temáticas 

Os projetos de extensão propostos para o semestre devem ser classificados em uma das seguintes áreas temáticas: 

e Educação (Educação Básica, Educação e Cidadania, Educação a Distância, Educação Continuada, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação para a Melhor Idade, Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Incentivo à 

Leitura) 

e Comunicação (Comunicação Social, Mídia Comunitária, Comunicação Escrita e Eletrônica, Produção e Difusão de Material 

Educativo, Rádio Universitária) 

e Cultura (Desenvolvimento cultural, Cultura, memória e patrimônio, Cultura e memória social, Cultura e sociedade, Folclore, 

artesanato e tradições culturais, Produção cultural e artística). 

e Direitos Humanos e Justiça (Direitos de Grupos Sociais, Organizações Populares) 
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e Trabalho (Reforma Agrária e Trabalho Rural, Trabalho e Inclusão Social, Educação Profissional, Organizações Populares para o 

Trabalho, Cooperativas Populares, Questão Agrária, Trabalho Infantil) 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília. 

SEDH/MEC/MJ/Unesco, 2006. 

BRASIL. Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos. Decreto nº 7037, 2006. 

COVRE, Maria de Lourdes Manzine. O que é cidadania? 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 2010. 

DORNELES, João Ricardo. O que são direitos humanos? 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 15 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

NOGUEIRA, M. D. P. (Org.) Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Belo Horizonte: PROEX/UFMG; O Fórum, 2000. 

. Políticas de Extensão Universitária Brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

SANTOS, Boaventura de Souza. A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. São 

Paulo: Cortez, 2004. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 11). 

SANTOS, Boaventura S. Pela mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 2010. 

TELES, Vera. Cidadania e Pobreza: Editora 34, 2001. 

TOSI, Giuseppe (Org.). Direitos Humanos: Teoria e Prática. João Pessoa: Edufpb, 2005. 
  

  COMPLEMENTAR CANDAU, Vera M. (Org.). Oficinas Pedagógicas em Direitos Humanos. Petrópolis: Vozes, 2003a. 

CANDAU, Vera M.; SACAVINO, Susana. (orgs.). Educar em Direitos Humanos: construir cidadania. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 

2003b. 

DIAS, Adelaide A. A escola como espaço de socialização da cultura em Direitos Humanos. João Pessoa: Edufpb, 2008. 

FERNANDES, Angela V.; PALUDETO, Melina C. Educação e Direitos Humanos: desafios para a escola contemporânea. Cad. CEDES, 

Campinas, mv. 30, n. 81, ago 210 p. 233-249. 
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FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional de 

Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001. (Extensão Universitária, v.1). 

. Avaliação Nacional da Extensão Universitária. Brasília: MEC/SESu; Paraná: UFPR; Ilhéus, BA: UESC, 2001a. (Extensão 

Universitária, v.3). 

“Extensão Universitária: Organização e Sistematização. 65 Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação 

Superior Brasileiras Belo Horizonte: COOPMED, 2007. (Coleção Extensão Universitária; v.6). 
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Disciplinas do VI Período 

  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - CONTEÚDOS, METODOLOGIAS E PRÁTICAS DO ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS 
  

TIPO — OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0007 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 90h = (60T + 30P) 
  

EMENTA: 
Estudo das diversas relações que o homem mantém com seu meio ambiente, possibilitando um saber científico-teórico, junto 
com as questões sócio-culturais e políticas na relação ciência, sociedade e tecnologia nas séries iniciais do ensino fundamental. 
  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

II - Núcleo de 
aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 
Identificar relações existentes entre o 

conhecimento, produção de tecnologia, no 

mundo de hoje e em sua evolução histórica; 
Analisar questões socioculturais e políticas 
na relação com o conhecimento científico; 

Discutir sobre a importância de preservar e 
respeitar o meio ambiente como condição 
para a melhoria da qualidade de vida do 
planeta Terra; 

Conhecer os objetivos e conteúdos de 
ciências naturais para os anos iniciais do 
Ensino Fundamental; 

Refletir sobre como ensinar Ciências numa 
perspectiva construtivista.   

HABILIDADES 
Leitura crítica dos temas geradores; 
Exposição dialogada com utilização de diversos 
recursos didáticos; 

Trabalhos individuais e em grupo, 
dinâmicas diversas; 

Projeção de documentários / filmes; 
Apresentação de seminários; 

Planejamento, execução e avaliação de uma mostra 

interdisciplinar. 

Leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCNSs de Ciências seguida de discussão. 

utilizando 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
O ensino de Ciências Naturais. 
Retrospectiva histórica. 

Caracterização, fases e tendências. 
A escola do Ensino Fundamental e o valor social do conhecimento científico. 

Bases teóricas do ensino. Conhecimento: científico e cotidiano. 
O que, por que e o como ensinar em Ciências Naturais nos anos iniciais do ensino Fundamental (objetivos, conteúdos, 
metodologia) 
Especificidades e contradições. 

Ensino de Ciências e cidadania. Ciências e Tecnologia. 
Educação ambiental: uma discussão entre política e cultura. 

10. Conhecimento e sala de aula. Dimensão epistemológica das interações. 
11.Dimensão educativa das interações. 
12.Dimensão didático-pedagógica das interações. 
13. Oficina pedagógica 
13. Estudo dos PCNs 
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BIBLIOGRAFIA 

BIZZO, Nélio. Ciências fácil ou difícil? São Paulo: Editora Biruta, 2009. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais. Brasília: MEC / SEF, 
1997. 
CAMPOS, Maria Cristina da Cunha. Teoria e prática em Ciências na escola: o ensino-aprendizagem como investigação. 1º ed. 
São Paulo: FTD, 2009. 
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 4. 

ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
KRASILCHIK, Myriam; MARANDINO, Martha. Ensino de ciências e cidadania. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 2007. 
PORTO, Amélia et al. Um olhar comprometido com o ensino de Ciências. 1. ed. Belo Horizonte: Fapi, 2009. 
SHIMAMOTO, Delma Faria. As desventuras de Jorginho na aula de ciências. In: Presença Pedagógica. V. 10 n. 57. maio/jun. 
2004. 
VIZENTIN, Caroline Rauch. Meio ambiente: do conhecimento cotidiano ao científico. Curitiba: Base Editorial, 2009. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - CONTEÚDOS, METODOLOGIAS E PRÁTICAS DO ENSINO DE GEOGRAFIA 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0008 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 90h (60T + 30P) 
  

EMENTA: 
Estudo da Geografia como ciência e como disciplina e suas categorias de análise como região, território e lugar. A Geografia no ensino 

fundamental do 1º ao 5º ano possibilidades e atribuições do profissional professor no processo de estudo da paisagem e suas interfaces 

com a natureza e a sociedade. As concepções de ambiente e sustentabilidade no processo ensino aprendizagem e as propostas de trabalhar 

a ludicidade no ensino de geografia. O letramento Cartográfico como estruturante ao equilíbrio, rumo e fortalecimento das emoções humanas 

e da sociedade. Ensinar e aprender a partir do vivido e aprendido da criança e adolescente. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
| - Núcleo de estudos | e Compreender o processo de ensino e Desenvolver o ensino da geografia na educação infantil e nos 

básicos e aprendizagem da geografia a partir anos iniciais do ensino fundamental a partir da percepção do 
do espaço geográfico onde a escola espaço onde se encontra a escola e o alunado no processo 

se encontra. ensino aprendizagem. 

e Inserir na aprendizagem do aluno a e Construir jogos e brincadeiras de dança circular para desenvolver 

geografia que se sabe e construir os o ritmo e músicas de ciranda (hino de Pernambuco), para que 

vários ensinamentos a partir do culmine no globo terrestre e seus pontos cardeais, orientação 

lúdico, do texto narrativo, da história basal ao azimute, norte magnético e rosa dos ventos. 

oral, dos contos e do potencial e Criar histórias ou narrar histórias (oral) da evolução local a partir 

teórico e vivido do professor. do quarteirão, do bairro, da cidade e Estado, em um crescente 

escalar como subsídios do processo ensino aprendizagem. 

e Construir jogos e brincadeiras bem como histórias em quadrinhos 

como subsídios do processo ensino aprendizagem.     
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e Desenvolver na criança e adolescente a capacidade de 
perceber o espaço a partir do seu lugar e transferir essas 
aprendizagens para o geral e global. 

e Construir a percepção de pertencimento territorial, a bandeira e 

comparação dos lugares com aulas de campo, fora da escola, 
navegando, em metrô, em ônibus ou caminhando 
cartograficamente.     

  

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I- A geografia enquanto ciência, dos pressupostos da geografia à geografia universitária. 

-A geografia física em sala de aula. O relevo, o clima, a vegetação e a hidrografia. 

-As categorias de análise da geografia, a paisagem, o lugar, a região, o espaço. 

-O letramento cartográfico (Cartografia Itinerante), a escala gráfica, o ritmo, o rumo, orientação com a rosa dos ventos. 

-À aula campo estruturante dos conteúdos geográficos. 

II-A geografia no contexto do currículo da pedagogia. Os conteúdos da geografia na formação do ensino no Brasil. 

-À geografia enquanto ciência do espaço, da sociedade e da natureza. Propostas pedagógicas para ensinar geografia. 

-À geografia do ponto de vista dos jogos e brincadeiras rítmicas, da história e dos contos. 

-O mapa geográfico de Pernambuco lúdico em argila produzido em classe. 

-Geografia na escola e a construção do conhecimento para a sociedade. 
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BIBLIOGRAFIA: 

ALMEIDA, Rosângela D. de ; PASSINI, Elza Y. O espaço Geográfico: ensino e representação. São Paulo: Contexto, 1989. 
ANDRADE, M. Correia. Atlas Escolar de Pernambuco. João Pessoa: GrafSet, 2005. 
BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Os currículos do ensino fundamental para as escolas brasileiras. Campinas, SP: Editora Autores, 
Fundação Carlos Chagas. 2000. 
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais.v.5 história e geografia. Secretaria de Ensino Fundamental. Brasília: MECISEF. 1997. 
CALLAI, Helena Copetti(Org). Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 20083. 
CARVALHO, Alcione Luis Pereira. A avaliação em geografia nas séries iniciais. Porto Alegre: Mediação, 2000. 

CASTROGIOVANNI, A. C. (Org.) Ensino de Geografia. Porto Alegre: Meditação, 2010. 
CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola e construção de conhecimentos. Campinas: Papirus, 1998 
LANS, Rudolf. A Pedagogia Waldorf: caminho para um ensino mais humano. São Paulo: Antroposófica, 2005. 
PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do ensino de história e geografia. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 
PONTUSKA, N. Nacib. e OLIVEIRA, A. Umbelino. (Orgs.) Geografia: conceitos e temas. 10. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
VESENTINI, José W. (Org.) O Ensino de Geografia no Século XXI, Campinas: Papirus, 2007. 
ZABALA, A. A Prática Educativa, Porto Alegre: Artmed, 2002. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - CONTEÚDOS, METODOLOGIAS E PRÁTICAS DO ENSINO DE HISTÓRIA 
  

TIPO —- OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA —- P0009 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 90h (60T + 30P) 
  

EMENTA: 
Abordagens teórico-metodológica do ensino da História nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Análise de concepções, 
conceitos, métodos e propostas curriculares pertinentes ao estudo da História. Conceitos fundamentais para o conhecimento 

histórico. Pesquisa sobre os saberes e prática no ensino de História no cotidiano escolar. Práticas interdisciplinares, análise e 

  

aplicações. . . 

AREA/EIXO/NUCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 

II - Núcleo de e Atuar com ética e compromisso na Sabre conviver no ambiente educacional 
Aprofundamento construção de uma sociedade justa. de forma ética para uma formação cidadã. 

  

Fortalecer o desenvolvimento de um 

ensino e aprendizagem para todos. 

Ensinar, de forma interdisciplinar. 

Demonstrar domínio da tecnologia para o 
desenvolvimento de uma aprendizagem 
significativa. 
Identificar problemas sociais e 
educacionais da realidade para contribuir 

com o ambiente educacional.   

Dominar princípios teóricos metodológicos 
da área de conhecimento. 

Desenvolver novas abordagens de 
conhecimento e metodologia numa relação 
interdisciplinar. 

Criar situações didáticas que auxiliem o 

ensino e o desenvolvimento de 
aprendizagem significativas. 

Desenvolver pesquisas e projetos de 
ações comunitárias 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Fundamentação do ensino de História 

1.1 Concepções e propostas 
O ensino de História no Brasil. 
História nas atuais propostas curriculares e a seleção de conteúdos. 
Fundamentos teóricos para o ensino de História: conceitos históricos, fontes históricas, sujeito histórico, 

tempo, cultura, cidadania. 
Diferentes linguagens no ensino de história. 
Elaboração de pesquisa no cotidiano escolar. 

B
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BIBLIOGRAFIA 

ABREU, Martha; SHOIHEI, Rachel (org.). Ensino de História — conceitos, temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa da 
Palavra, 2008. 
BASSANEZI, Pinsky. (Org.).Novos temas nas aulas de história. 1 ed. São Paulo: Contexto, 2010. 
BITTENCOURT, Circe (org.). Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004. 

. O saber histórico em sala de aula. 9 ed. São Paulo: Contexto, 2002. 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: História, Geografia. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 
1997 
CHAUI, Marilena. Brasil. Mito fundador e sociedade autoritária. 1 ed São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1996. 
FONSECA, Selma Guimarães. Didática e prática de ensino de História. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 2005. 
KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula. Conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2005. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - CURRÍCULO E CONTEMPORANEIDADE 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0011 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 60h 
  

EMENTA: Discursos e concepções sobre currículo. A relação entre cultura e sua produtividade para a prática e teorização social. 
Enfase em aspectos como linguagem, discurso, poder, representação, identidades e diferenças e suas implicações na produção 

de dispositivos educacionais de controle, governo e subjetivação em processos educativos. 
  

        

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
e (Compreender os diferentes conceitos de | «Observar as práticas educacionais identificando 

II - Núcleo de currículo; as concepções de currículos subjacentes 

aprofundamento e Perceber as inúmeras relações que aquelas práticas; 
perpassam as dimensões do currículo e do | e Organizar práticas pedagógicas que visem 
cotidiano escolar; uma formação emancipatória para os 

e Constatar as mudanças que vêm acontecendo estudantes através do currículo; 

na identidade profissional dos (as) educadores | e Superar as práticas que distorcem a identidade 
(as). profissional de trabalhadores em educação. 

e Reconhecer que o currículo se pauta na busca | e Ser sensível ao trabalho e sua relação com a 
e construção do conhecimento, da cultura, da organização curricular, a organização escolar 
formação, da diversidade e do processo de e nosso sistema educacional. 
ensino-aprendizagem e a avaliação. e Posicionar-se criticamente frente às demandas 

e Discutir a diversidade, as diferenças e as contemporâneas do currículo. 
desigualdades que configuram nossa Organizar práticas que visem a superação 

formação social, política e cultural. das desigualdades. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
e Definições e concepções de currículo; 

e Sociologia e teoria crítica do currículo; 
Currículo e a prática pedagógica; 

Teorias e práticas curriculares no Brasil hoje: aproximações à pesquisa educacional e ao cotidiano escolar; 
  

146 

 



  

e Currículo e suas relações (poder, cultura, ideologia, epistemologia, ciência, tecnologia, sociedade, subjetividade; 

e Currículo, identidade e diferença: dentro e fora do Multiculturalismo.   
BIBLIOGRAFIA   

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

APPLE, Michael. Repensando ideologia e currículo. In: MOREIRA, A. F. B.; SILVA, Tomaz Tadeu da. Currículo, cultura e 
sociedade. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002, p.39-57 
GARCIA, Regina Leite & MOREIRA, Antonio Flávio B. Currículo na contemporaneidade: incertezas e desafios. São Paulo: 
Cortez, 2003. 

GIMENO SACRISTÁN, Jimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
MACEDO, Elizabeth; LOPES, Alice C. Teorias de Currículo. São Paulo: Cortez, 2011 

MOREIRA, Antonio Flavio. B. (org.). Currículo: políticas e práticas. Campinas: Papirus, 2006. 
. Currículo: Questões Contemporâneas Sobre a qualidade na educação básica. Salto para o futuro. Ano XVIII - Boletim 

22 - Outubro de 2008. 
. SILVA, Tomaz Tadeu da. Sociologia e teoria crítica do currículo: uma introdução. In: MOREIRA, A. F. e SILVA, T. T 

(Orgs.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 1994. 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AQUINO, Júlio Groppa. Diferenças e preconceito na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1998. 
ARROYO, G. Miguel. Experiências de inovação educativa: o currículo na prática da escola. In: Currículo: políticas e práticas. 

Campinas, SP: Papiros. 1999. 
BARREIROS, Claudia Hernandez. Quando a diferença é motivo de tensão: um estudo de currículos praticados em classes 

iniciais do ensino fundamental. Tese de Doutorado. Programa de pós-graduação em Educação. PUC-Rio, 2006. 
CANDAU, Vera Maria (org.) Educação Intercultural e Cotidiano Escolar. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006. 
GIROUX, Henry. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005, 102p. 
MACEDO, E. O que significa currículo disciplinar? In: CANDAU, Vera M. (Org.). Linguagens, espaços e tempos no ensinar 

e no aprender. X Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino (X ENDIPE). Rio de Janeiro: DP&A, 2000. p. 18-88. 
MCLAREN, Peter. Pós-modernismo, pós-colonialismo e pedagogia. In: SILVA, T. T. da. (Org.). Teoria educacional crítica em 
tempos pós-modernos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.   
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MOREIRA, Antonio Flavio & CANDAU, Vera M. (orgs.). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 

Petrópolis: Vozes, 2008. 

TOURAINE, Alain. Pensar de outro modo. Lisboa: Instituto Piaget, 2010. 

VEIGA-NETO, Alfredo. O currículo e seus três adversários: os funcionários da verdade, os técnicos do desejo, o fascismo. In: 

RAGO, Margareth; VEIGA-NETO, Alfredo (orgs.). Para uma vida não fascista. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 

YOUNG, Michael. O currículo e a “nova sociologia da educação”. In: YOUNG, M. O currículo do futuro: da “nova sociologia da 

educação” a uma teoria crítica do aprendizado. Campinas: Papirus, 2000. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - ESTÁGIO Il - ENSINO FUNDAMENTAL — ANOS INICIAIS 
  

TIPO —- OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA — EST02 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 100h = (30T + 70P) 
  

EMENTA: 
Formação de professores para atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental /Educação de Jovens e Adultos — EJA com ênfase 

na Educação Inclusiva. Fundamentação das relações teórico-práticas para as intervenções pedagógicas. 

  

PROGRAMAÇÃO DO ESTÁGIO Il 
1 Sessões de estudos sobre o referencial teórico de apoio ao estágio. 
2 Pesquisa de campo sobre o cotidiano da escola, nível de aprendizagem dos alunos e recursos didáticos. 
3 Análise documental: PPP, PDE, Diretrizes Curriculares, PCN's, Planos de aula. 
4 Elaboração dos projetos de ensino e de extensão. 
5 Vivência dos projetos elaborados de acordo com as prioridades de ensino e extensão. 
6 Avaliação dos projetos vivenciados. 
7 Elaboração do relatório final de estágio. 
8 Socialização do estágio. 

    BIBLIOGRAFIA ANDRE, Marli. (org.) Práticas inovadoras na formação de professores. Campinas, SP: Papirus, 2016 
ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Transposição didática: por onde começar? São Paulo: Cortez, 2007.   
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BARREIRO, lrailde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimundo Abreu. Práticas de ensino e estágio supervisionado na formação de 
professores. São Paulo: Avercamp, 2006. 
NOGEUIRA, Nildo Ribeiro. Pedagogia de projetos: etapas, papéis e atores. São Paulo: Érica, 2005. 

OLIVEIRA, Antonio Carlos de. Projetos Pedagógicos — Práticas interdisciplinares: uma abordagem para os temas transversais. São 
Paulo: Avercamp, 2005. 
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004. 
PIMENTA, Selma (org). Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2006   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

VIVÊNCIA EXTENSIONISTA V: PEDAGOGIA SOCIAL 
  

TIPO — OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - EXT06 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 60h 
  

    
    

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
e Participar ativamente das ações extencionistas 

Ill - núcleo de estudos e Compreender a extensão universitária como no que concerne o planejamento, a execução e 

integradores para possibilidade de integração entre ensino- a avaliação global da ação apontando assim 
enriquecimento extensão-pesquisa. para o protagonismo social do estudante 
curricular, universitário. 

e Analisar os impactos das ações e Valorizar a Interdisciplinaridade e 
extensionista na sociedade. Interprofissionalidade. 

e Identificar demandas de um grupo específico. 

e Compreender a extensão como diálogo com e Apreciar o impacto da participação em ações 
a comunidade, evitando ações unidirecional extensionista na formação do educador. 
transmissão de conhecimentos acadêmicos e Inferir o impacto das ações extensionistas na 

para a comunidade. promoção da Transformação Social 
e Traçar estratégias de diálogo com a 

comunidade envolvida no projeto. 
e (Comunicar as principais contribuições das 

ações  extensionistas para os sujeitos 
envolvidos, a comunidade e a universidade. 

e Elaborar relatórios de extensão. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
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I- Extensão Universitária 

- Conceito 

- Perspectiva história 

- Legislação 

- Impactos sociais 

- Desenvolvimento humano e profissional do licenciando. 

II- Projeto extensionista 

- Apropriação dos objetivos do projeto proposto pelo docente. 

- Participação no planejamento, execução e avaliação das ações previstas no projeto extensionista. 

- Socialização e Divulgação dos resultados obtidos com o projeto extensionista. 

* O projeto extensionista proposto pelo docente e aprovado pelo colegiado do curso de Pedagogia deve ter como objeto central a 

Pedagogia Social. 

* as possibilidades de linhas temáticas. 

Os projetos de extensão propostos para o semestre devem ser classificados em uma das seguintes áreas temáticas: 

e Educação (Educação Básica, Educação e Cidadania, Educação a Distância, Educação Continuada, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação para a Melhor Idade, Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Incentivo à Leitura) 

e Comunicação (Comunicação Social, Mídia Comunitária, Comunicação Escrita e Eletrônica, Produção e Difusão de Material 

Educativo, Rádio Universitária) 

e Cultura (Desenvolvimento cultural, Cultura, memória e patrimônio, Cultura e memória social, Cultura e sociedade, Folclore, 

artesanato e tradições culturais, Produção cultural e artística). 

e Direitos Humanos e Justiça (Direitos de Grupos Sociais, Organizações Populares)   
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e Trabalho (Reforma Agrária e Trabalho Rural, Trabalho e Inclusão Social, Educação Profissional, Organizações Populares 

para o Trabalho, Cooperativas Populares, Questão Agrária, Trabalho Infantil). 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9795 de 28 de abril de 1999. Dispõe sobre Política Nacional de Educação Ambiental. Brasília: 
Senado Federal, 1999. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004. 
BRASIL. MMA/MEC — Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Juventude, Cidadania e Meio Ambiental: 
Subsídio para elaboração de Política Pública. Brasília, UNESCO, 2006. 
FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 15 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 
NOGUEIRA, M. D. P. (Org.) Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Belo Horizonte: PROEX/UFMG; O Fórum, 
2000. 

. Políticas de Extensão Universitária Brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 
PRADO Diaz, Alberto. Educação ambiental como projeto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

SANTOS, Boaventura S. A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. 3. ed. 
São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 11). 

  

  
COMPLEMENTAR 
FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional 
de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001. (Extensão Universitária, v.1). 

. Avaliação Nacional da Extensão Universitária. Brasília: MEC/SESu; Paraná: UFPR; Ilhéus, BA: UESC, 2001a. 
(Extensão Universitária, v.3). 

. Extensão Universitária: Organização e Sistematização. 65 Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de 
Educação Superior Brasileiras Belo Horizonte: COOPMED, 2007. (Coleção Extensão Universitária; v.6).   
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Disciplinas do VII Período 

  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO   
CAMPUS PETROLINA   
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM (NC)   
TIPO - OBRIGATÓRIA   
CÓDIGO DA DISCIPLINA — P0003   
CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h   
EMENTA: 
Estudo da avaliação como instrumento indispensável para o planejamento e acompanhamento das ações educativas. Modos de 

pensar/praticar a avaliação num tempo e espaço sócio-histórico, considerando concepções, funções, objetivos, legislação em vigor, 

metodologias e relações de poder. Procedimentos e instrumentos da avaliação da aprendizagem. 
  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

| - Núcleo de estudos básicos 

    

COMPETÊNCIA (S) 

e Compreender a avaliação enquanto 

promotora de conhecimento. 

e Analisar os conceitos, os contextos e os 

processos avaliativos. 

e Compreender a dimensão teórica e 

prática da avaliação da aprendizagem. 

e Conhecer as concepções e tipos de 

avaliação. 

e Utilizar os instrumentos de acordo com as 

diferentes etapas e modalidades de 

ensino.   

HABILIDADES 

Situar o papel da avaliação na escola atrelado à 

reflexão de como a cultura escolar foi sendo 

construída ao longo do tempo. 

Tomar decisões pedagógicas com base na 

compreensão da diferença entre avaliar e 

examinar. 

Utilizar os conhecimentos sobre os tipos de 

avaliação ao elaborar o planejamento e aplicá- 

los no processo de ensino e aprendizagem. 

Selecionar e adequar os instrumentos de 

avaliação. 

Elaborar e aplicar diversos instrumentos de 

avaliação.     
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e Conhecer a base legal acerca da| e Utilizar os conceitos de avaliação diagnóstica, 

avaliação da aprendizagem, articulando processual e somativa na prática docente. 

texto e contexto.       
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
Il. Concepções da avaliação da aprendizagem 

- Pressupostos Epistemológicos na Avaliação da Aprendizagem. 

- Modelos construídos na prática escolar. 

- Tipos de avaliação: diagnóstica, processual e somativa. 

- Relações entre objetivos, conteúdo, método e avaliação. 

- Os aspectos quantitativos e qualitativos da avaliação. 

Il. Contexto, âmbito e natureza da Avaliação da Aprendizagem. 

- Bases legais da avaliação da aprendizagem. 

- À avaliação da aprendizagem como componente do ato pedagógico. 

- À Avaliação como campo de investigação científica 

- Avaliação instrucional, disciplinar, de valores e atitudes. 

Ill. Perspectivas do ato pedagógico de avaliar 

- Avaliação como julgamento/treinamento/coerção/exclusão ou como emancipação. 

- Avaliação da aprendizagem: questões atuais. 

- Da avaliação da aprendizagem à avaliação institucional. 

- À autoavaliação da aprendizagem, avaliação do rendimento escolar e a reprovação escolar. 
    BIBLIOGRAFIA: BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Ed. Saraiva. 

. Parâmetros Curriculares Nacionais. Introdução. Volume |. MEC. SEI. Brasília, 1998. 

. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Volume |. MEC. SEI Brasília, 1998.     
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FERNANDES, D. Avaliar para Aprender. São Paulo: UNESP, 2009. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora — Uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 

2009. 

LUCK, Heloísa. Perspectivas da Avaliação Institucional da Escola. Petrópolis: Editora Vozes, 2012. (Série 2012 cadernos de gestão). 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem: componente do ato pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011. 

. Avaliação da Aprendizagem Escolar: Estudos e Proposições. 18. ed. São Paulo, Ed. Cortez, 2006. 

PEREIRA Gonzaga, Kátia Valéria. Avaliação Institucional: Refletindo a teoria e lançando bases para uma prática emancipatória. Revista 

de Educação AEC — Ano 36, número 144 — junho/ Setembro de 2007, p.26-40 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FERNANDEZ, D. Avaliação da aprendizagem: desafios às teorias, práticas e políticas. Lisboa: Editora, 2005. 

PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens. Entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.       
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
  

TIPO —- OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA —- P0010 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
O percurso histórico da supervisão educacional / coordenação pedagógica no Brasil. Condições objetivas e subjetivas ao fazer 

do coordenador pedagógico. Funções e atribuições do coordenador pedagógico. O papel do coordenador na construção do 
projeto político-pedagógico da instituição escolar e não escolar. Projeto de ação do coordenador pedagógico. 
  

  

    
    

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 

| - Núcleo e Compreender a respeito do papel do Conceituar coordenação pedagógica; 

aprofundamento coordenador dentro da estrutura Refletir sobre o contexto histórico relacionado à 
escolar, a partir de uma prática do supervisor/coordenador buscando 
contextualização histórica, filosófica, compreender a sua relevância para a 
política e econômica, avaliando o desenvoltura do processo de ensino e 
desempenho dos | profissionais aprendizagem; 
dessa área em atuação em nossa Discutir a respeito das atribuições delegadas ao 
microrregião coordenador pedagógico no contexto escolar; 

Destacar alguns dos principais elementos que 
travam o desempenho dessa função; 

Avaliar a estrutura do contexto social e 

pedagógico do coordenador pedagógico; 
Debater sobre o papel do coordenador 

pedagógico enquanto articulador no processo da 
construção do projeto político pedagógico na 
instituição escolar 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Conceito de coordenação pedagógica.   
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- O papel do coordenador pedagógico no cotidiano escolar. 
- O Percurso histórico da supervisão educacional/coordenação pedagógica no Brasil. 
- Condições objetivas e subjetivas ao fazer do coordenador pedagógico. 
- O papel do coordenador na construção do projeto político-pedagógico.   

  

BIBLIOGRAFIA 
ALMEIDA, Laurinda Ramalho de; PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. (Orgs.). O coordenador pedagógico e os desafios da 
educação. São Paulo: Loyola, 2009. 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 5. ed. Goiânia: Alternativa, 2008. 
LOPES, Izolda (Orgs.).; TRINDADE, Ana Beatriz; CADINHA, Márcia Alvim. Pedagogia empresarial: formas e contextos de 
atuação. 3. ed. Rio Janeiro: Wak, 2009. 
TORRES, Gilvani Alves Pilé. Educação e Multiculturalismo. Recife: UPE/NEAD, 2011. 
VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político pedagógico ao cotidiano da 
sala de aula. 11. ed. São Paulo: Libertada, 2009.     
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (NC) 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0015 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 30h 
  

EMENTA: 
Raça e racismo no Brasil. História e cultura afro-brasileira e indígena. Políticas públicas para a educação das relações étnico-raciais e 

seus efeitos curriculares. As relações étnico-raciais no contexto educacional. A educação para a diversidade racial, étnica, cultural e 

social. Escola básica, cultura, raça e etnia: relações de poder simbólico e formação de subjetividades. 
  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIAS HABILIDADES 
| - Núcleo de estudos básicos e Identificar as principais correntes teóricas que 

influenciaram as relações étnico-raciais na 

sociedade brasileira. 

e Avaliar situações de conflitos no ambiente 

escolar e promover ações que incentivem a 

equidade e o respeito à diversidade no contexto 

escolar; 

e Posicionar-se contra as formas de preconceito 

e discriminação racial. 

e Identificar as práticas de racismo nas relações 

étnico-raciais e nos materiais didáticos. 

e Compreender o processo da colonização e 

sua relação com a colonialidade. 

e Desenvolver uma consciência crítica em 

relação às questões étnico-raciais no Brasil; 

e Promover uma prática pedagógica docente 

comprometida com a equidade e a 

valorização das diferenças no ambiente 

escolar e na sociedade. 

e Analisar a relevância do papel da escola na 

promoção de uma sociedade capaz de 

conviver com as diferenças.     
    CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I. Educação e exclusão social   
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- Raça e racismo no Brasil: teorias raciais nos séculos XIX e XX. 

- Colonialismo e colonialidade. 

- História e cultura afro-brasileira e indígena. 

Il. As relações étnico-raciais no contexto educacional 

- Políticas públicas para a educação das relações étnico-raciais e seus efeitos curriculares. 

- Ações afirmativas e cotas. 

- À educação para a diversidade racial, étnica, cultural e social. 
  

  
ABRAMOWICZ, Anete; SILVERIO, Valter Roberto. Afirmando diferenças: montando o quebra-cabeça da diversidade na escola. 
Campinas, São Paulo: Papirus, 2010. 
ABRAMOWICZ, Anete; BARBOSA, Lucia Maria de Assunção; SILVÉRIO, Valter Roberto (Orgs.). Educação como prática da 
diferença. Campinas, SP: Armazém do Ipê, 2006. 

ABRAMOWICZ, Anete; GOMES, Nilma Lino (Orgs.). Educação e raça: perspectivas políticas, pedagógicas e estéticas. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2010. 
BENTO, Maria Aparecida Silva (Org.). Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídicos, conceituais. 
São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT, 2012. 
CARONE, lracy; BENTO, Maria Aparecida Silva (Org.). Psicologia social do racismo: estudos de branquitude e branqueamento no 
Brasil. Petrópolis, Rio de Janeiro, 2014. 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. 
GOMES, Nilma Lino; SILVA, Petronilha B. Gonçalves (Org.). Experiências étnico-culturais para a formação de professores. 3. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2004. 
MUNANGA, Kabengele (Org.). Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília: MEC, SECAD, 2005.   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0020 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 

A retrospectiva histórica da profissão professor. A epistemologia da prática da docente. A formação profissional do professor da 
Educação Básica nas políticas públicas educacionais do Brasil. A profissionalização entre competência e reconhecimento social. 
Profissão docente e relações de gênero. O desenvolvimento pessoal e profissional do professor. As instituições de ensino e a formação 

profissional do professor. 
  

        

ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 

|l- Núcleo de Aprofundamento e Conhecer a trajetória histórica da e Situar a profissão professor no contexto 

profissão professor. sócio histórico. 

e Compreender a epistemologia da e Descrever sobre a epistemologia da 
prática docente prática docente 

e Conhecer as políticas públicas e Discutir sobre as politicas públicas 

educacionais brasileiras para a educacionais brasileiras para a 
formação profissional do professor formação profissional do professor 

e (Compreender a profissionalização e Identificar a profissionalização como 

enquanto competência e desenvolvimento da competência e da 
reconhecimento social luta social 
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Conhecer a profissão docente e 
relações de gênero 
Compreender o desenvolvimento 
pessoal e profissional na profissão 

do professor 

Conhecer as práticas docentes no 

campo de atuação   

Identificar e a profissão docente e 
relações de gênero 
Diferenciar na profissão do professor o 
desenvolvimento pessoal do 
profissional 

Relacionar teoria e prática no decorrer 

da formação inicial na IES 
  

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A retrospectiva histórica da profissão professor 

Origem 
Movimento de estatização 

Profissão docente no Brasil - 

A epistemologia na prática docente 

A formação profissional do professor da Educação Básica nas políticas públicas do Brasil 

Professor prático 

Professor reflexivo 

Professor técnico 

Etapas do PDE-ESCOLA 

Professor Crítico reflexivo 

Inicial 

Continuada 

A profissionalização entre competência e reconhecimento social 
A profissionalização como desenvolvimento da competência.   
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e A profissionalização como luta social 

Profissão docente e relações de gênero. 
e Identidade feminino 
e Identidade mascullino 

Profissão Professor: desenvolvimento pessoal e profissional do professor. e profissional do professor. 

e Pessoa 

e Profissional do professor. 

As instituições de ensino e a formação profissional do professor. 

e As escolas da rede pública da Educação Básica 

e As Universidades 

  

  
BIBLIOGRAFIA 
ALARCÃO. Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2007 
ALTET, Marguerite, PERRENOUD, Philippe, PAQUAY, Léopold, A profissionalização dos formadores de professores. Porto 
Alegre: Artmed. 2003 
BRZEZINSKI, Iria (org.) LDB dez anos depois: reinterpretando sob diversos olhares. São Paulo: Cortez, 2008 
GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo: da alienação à autonomia, da crítica. In: PIMENTA.Selma Garrido; GHEDIN, Evandro(org). 
Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 4ed. São Paulo, 2006. 
JARDILINO, José Rubens Lima, MATOS, Daniel Abud Seabra e SILVA(orgs.). Formação e políticas na educação: profissão e 
condição docente. Jundiaí, SP: Paco editorial 2014. 

NÓVOA, Antônio. Os professores e a sua formação. Tradução de Graça Cunha Candido Hespapanha, Conceição Afonso e José 
Antônio Souza Tavares. 2 ed. Lisboa: Dom Quixote 
PAIVA, Edil. Pesquisando a formação de professores. Rio de Janeiro. DP&A 2003 
PERRENOUD, Philppe. A prática reflexiva no ofício do professor: profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed. 
2002.   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — ESTÁGIO Ill - GESTÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - ESTO3 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h = (30T + 70P) 
  

EMENTA: 
Análise e acompanhamento das rotinas organizacionais dos espaços educativos que tratam da educação básica e suas modalidades 
em unidades vinculadas ao sistema de ensino. Estabelecer relações entre os fundamentos de gestão, políticas educacionais e a prática 

das resoluções de questões no cotidiano desses espaços. 

  

  
ÁREA/EIXO/NUÚCLEO 

Il —- Núcleo de Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Conhecer os princípios normativos e 
de gestão que embasam a tomada 
de decisão dos gestores nos 
espaços educativos (escolar e não 
escolar). 

  

HABILIDADES 

Identificar e diferenciar os diferentes 
papeis desempenhados pelos 
sujeitos gestores dos espaços 
educativos (escolar e não escolar) 

Confrontar a teoria e prática 
referente a gestão dos espaços 
educativos, em especial da atuação 
da direção escolar e da coordenação 
pedagógica.   
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Analisar a organização do trabalho 
educativo confrontando com as 
exigências curriculares e do projeto 

político pedagógico; 

Desenvolver raciocínios logicamente 
consistentes a partir da identificação 
e analise dos | instrumentos 
normativos e administrativos que 
organizam e orientam o 
funcionamento dos espaços 

educativos formais (escolar e não 
escolar). 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

N
D
A
 

E
R
O
N
 

. Estágio como campo de conhecimento; 

. Estágio: diferentes concepções; 

. Estágio e construção da identidade profissional docente; 

. Estágio curricular em gestão educacional; 

. O estágio como pesquisa; 

. Estágio, pesquisa, e produção do conhecimento na formação de professores; 

. Planejando o Estágio em forma de projetos; e, 

. Planejamento e avaliação do estágio. 

    BIBLIOGRAFIA FILHO, A. P. O estágio supervisionado e a sua importância na formação docente. Revista PO rtes. Disponível em: 
http://www .partes.com.br/educacao/estagiosupervisionado.asp. Acesso em 25 de nov. de 2014. 

GHEDIN, E.; OLIVEIRA, E. S. De; ALMEIDA, W. A. de. Estágio com Pesquisa. São Paulo: Cortez, 2015 
NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos projetos: etapas, papéis e atores. São Paulo: Erica, 2005     
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OLIVEIRA, Antonio Carlos de. Projetos pedagógicos — Práticas interdisciplinares: uma abordagem para os temas transversais. 
São Paulo: Avercamp, 2005. 
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Docência em 

Formação. Séries Saberes Pedagógicos). 
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004 

PRADO, Edna. Estágio na Licenciatura em Pedagogia. Vol. 2. Gestão Educacional. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes. 2012 

COMPLEMENTAR 
BARREIRO, Iraílde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimundo Abou. Práticas de ensino e estágio supervisionado na formação de 
professores. São Paulo: Avercamp, 2006. 
BELLONI, Isaura. Metodologia de avaliação em políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2001. 
BIANCHI, Anna Cecília de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Orientação para estágio em licenciatura. São Paulo: 
Thomson, 2005. 

- Manual de orientação- estágio supervisionado. 4 ed. São Paulo: Thomson, 2009 
GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 2009 (Coleção primeiros passos). 
GUARNIERE, Maria Regina (org.) Aprendendo a ensinar: o caminho nada suave da docência. 2. ed. Campina: Autores associados. 
Araraquara-SP: Programa de Pós Graduação em Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, 2005. (Coleção 

polêmica do nosso tempo; v. 75) 
GUTIERREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e cidadania planetária. 4. ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 
(Guia da escola cidadã; v.3). 
LUCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

  

UNIDADE - PETROLINA 

  

DISCIPLINA — GESTÃO E POLÍTICA EDUCACIONAL 

  

TIPO —- OBRIGATÓRIA 

  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0028 

  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 75h 

  

EMENTA 

Estudo dos modelos e fundamentos da gestão e política educacional presentes na organização do trabalho pedagógico: O processo de democratização 
do ensino, das relações dos sujeitos e das práticas de gestão nos ambientes educativos. Evolução histórica e dimensão político-metodológica na 
construção do projeto político pedagógico. 
  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

Area de estudos educacionais com ênfase no 
desenvolvimento de conhecimentos de gestão e 

planejamento educacional. 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Conhecer os modelos e fundamentos da gestão 
e política educacional no cotidiano dos 

ambientes educativos. 

  

HABILIDADES 

Utilizar adequadamente os conceitos teóricos 
fundamentais de gestão e políticas educacionais; 

Reconhecer os diferentes modelos de gestão e 

identificar os elementos da gestão democrática   
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Eixo articulador entre formação, prática social e 

princípio pedagógico. 

Núcleo de aprofundamento e diversificação de 
estudos com ênfase na gestão organizacional 

  

Saber adequar as dimensões do Projeto político- 

pedagógico aos diversos ambientes educativos. 

  

nos ambientes educativos (escolar e não escolar), 

ressaltando a importância dos conselhos de 
educação nos entes federados. 

Destacar a importância do Projeto-Político- 
Pedagógico para a construção da Identidade 
escolar. 

Desenvolver raciocínios logicamente consistentes 
para analise e construção de documentos que 

ambasam a gestão democrática de espaços 
educativos. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Gestão de resultados educacionais; 

Gestão democrática e participativa; 

so
 
Se
 

o 
pu 

ps
i 

a 
= Fundamentação e princípios da educação e da gestão escolar; 

Conselhos estaduais e Municipais de educação; 

As políticas federais de educação e a gestão dos sistemas municipais de ensino; 
A formação dos gestores escolares na perspectiva da gestão democrática: políticas e práticas; 
Gestão de pessoas, gestão pedagógica e administrativa no ambiente educativo; 
Projeto Político-Pedagógico e cotidiano escolar. 

    BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Amaral, Daniella Patti. Gestão escolar pública: desafios contemporaneos. Fundação Vale, Rio de Janeiro/RJ: Unesco. 2015   
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FERREIRA, Naura Syria Carapelo (org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios. 7 ed - São Paulo: Cortez, 

2012. 

LIBANEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira de, TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. 

São Paulo: Cortez, 2012. 

LUCK, Heloísa. Gestão participação na escola. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 
Dimensões da gestão escolar e suas competências. Curitiba/PR. Ed. Positivo.2009 

PARO, Vitor Henrique. Gestão Escolar, democracia e qualidade de ensino. Petrópolis/RJ: Ática. 2013 

COMPLEMENTAR 
AZANHA, J. M. P. Planos e políticas de Educação no Brasil: alguns pontos para reflexão. In: Educação básica: políticas, legislação e gestão: 
leituras. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora (org.). Gestão educacional: novos olhares, novas abordagens. 7 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção coletiva. 17.ed. Campinas: Papirus, 2004. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro, RESENDE, Lúcia Maria Gonçalves. Escola: espaço do Projeto político-pedagógico. 2ed. Campinas: Papirus, 
1998. 

VIEIRA, Sofia Lerche; DANIS, Claúdes. (Orgs) et al. Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

VIVÊNCIA EXTENSIONISTA VI: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - EXT06 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h 
  

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

III - núcleo de estudos integradores 

para enriquecimento curricular, 

  

COMPETÊNCIA (S) 

e Compreender a extensão universitária 

como possibilidade de integração entre 
ensino-extensão-pesquisa. 

e Analisar os impactos das ações 

extensionista na sociedade. 

e Compreender a extensão como diálogo 
com a comunidade, evitando ações 

unidirecional transmissão de 

conhecimentos acadêmicos para a 

comunidade. 

  

HABILIDADES 
Participar ativamente das ações 
extensionistas no que concerne o 
planejamento, a execução e a avaliação 
global da ação apontando assim para o 
protagonismo ' social do estudante 
universitário. 

Valorizar a Interdisciplinaridade e 

Interprofissionalidade. 

Identificar demandas 
específico. 

Apreciar o impacto da participação em ações 
extensionista na formação do educador. 
Inferir o impacto das ações extensionistas na 
promoção da Transformação Social 

Traçar estratégias de diálogo com a 
comunidade envolvida no projeto. 
Comunicar as principais contribuições das 
ações extensionistas para os sujeitos 
envolvidos, a comunidade e a universidade. 

Elaborar relatórios de extensão. 

de um grupo 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I- Extensão Universitária 

- Conceito 

- Perspectiva história 

- Llegislação 

- Impactos sociais 

- Desenvolvimento humano e profissional do licenciando. 

II- Projeto extensionista 

- Apropriação dos objetivos do projeto proposto pelo docente. 

- Participação no planejamento, execução e avaliação das ações previstas no projeto extensionista. 

- Socialização e Divulgação dos resultados obtidos com o projeto extensionista. 

* O projeto extensionista proposto pelo docente e aprovado pelo colegiado do curso de Pedagogia deve ter como objeto central Educação 

Ambiental e Sustentabilidade. 

* as possibilidades de linhas temáticas. 

Os projetos de extensão propostos para o semestre devem ser classificados em uma das seguintes áreas temáticas: 

e Educação (Educação Básica, Educação e Cidadania, Educação a Distância, Educação Continuada, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação para a Melhor Idade, Educação Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Incentivo à 

Leitura) 

e Comunicação (Comunicação Social, Mídia Comunitária, Comunicação Escrita e Eletrônica, Produção e Difusão de Material 

Educativo, Rádio Universitária) 

e Cultura (Desenvolvimento cultural, Cultura, memória e patrimônio, Cultura e memória social, Cultura e sociedade, Folclore, 

artesanato e tradições culturais, Produção cultural e artística). 
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e Direitos Humanos e Justiça (Direitos de Grupos Sociais, Organizações Populares) 

e Trabalho (Reforma Agrária e Trabalho Rural, Trabalho e Inclusão Social, Educação Profissional, Organizações Populares para o 

Trabalho, Cooperativas Populares, Questão Agrária, Trabalho Infantil). 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 9795 de 28 de abril de 1999. Dispõe sobre Política Nacional de Educação Ambiental. Brasília. Senado 
Federal, 1999. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004. 

BRASIL. MMA/MEC — Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Juventude, Cidadania e Meio Ambiental: Subsídio para 
elaboração de Política Pública. Brasília, UNESCO, 2006. 

FREIRE, P. Extensão ou Comunicação? 15 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

NOGUEIRA, M. D. P. (Org.) Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Belo Horizonte: PROEX/UFMG; O Fórum, 2000. 

. Políticas de Extensão Universitária Brasileira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 

PRADO Diaz, Alberto. Educação ambiental como projeto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

SANTOS, Boaventura S. A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. 3. ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Questões da Nossa Epoca, v. 11). 

  

  
COMPLEMENTAR | . . 
FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional de 
Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001. (Extensão Universitária, v.1). 

-« Avaliação Nacional da Extensão Universitária. Brasília: MEC/SESu; Paraná: UFPR; Ilhéus, BA: UESC, 2001a. (Extensão 
Universitária, v.3). 

. Extensão Universitária: Organização e Sistematização. 65 Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação 
Superior Brasileiras Belo Horizonte: COOPMED, 2007. (Coleção Extensão Universitária; v.6). 
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Disciplinas do VIII Período 

  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PETROLINA 
DISCIPLINA = EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS 
TIPO - OBRIGATÓRIA 
CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0013 
CARGA HORÁRIA TOTAL — 75h (60T + 15P) 
EMENTA: 
Retrospectiva histórica da Educação de Jovens e Adultos. Estudo dos contextos socioculturais na Educação de Jovens e Adultos; 
Princípios metodológicos da Educação de Jovens e Adultos. Os princípios e os fundamentos da educação de jovens e adultos. Educação 
de jovens e adultos e o mundo do trabalho. Tendências atuais no currículo da EJA. Alfabetização e Letramento na EJA. 

  

  

  

  

  

  

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

| — Núcleo 'de| + Compreender o pensamento Freiriano | e Analisar as políticas públicas para a diversidade. 
Aprofundamento e sua interfaces com as práticas de | e Investigar os modos de aprender e viver dos jovens e adultos, 

educação de jovens e adultos e a para O favorecimento de processos de sua aprendizagem no 
educação popular. ambiente escolar. 

e Possibilitar um aprofundamento | e Demonstrar consciência da diversidade, respeitando as 
teórico-metodológico acerca dos diferenças de natureza ambiental, ecológica étnico-racial, de 
principais conceitos que envolvem a gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, 
Educação de Jovens e Adultos. necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; 

e Analisar os princípios e os fundamentos da educação de 
jovens e adultos; 

e Avaliar a relação da educação de jovens e adultos e o mundo 

do trabalho     
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO     e Oldoso e os desafios da sua Educação Escolar 
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A EJA e a terceira idade 

Paulo Freire e a Educação de Jovens e Adultos 
Perfil dos estudantes de EJAI 

Educação de jovens e adultos, pesquisa e práticas educativas 

O mundo do trabalho e a educação de jovens e adultos 
A diversidade na EJA 

A docência em EJA nas escolas de Ensino Fundamental e Médio 

Legislação e Fundamentos da modalidade EJA 
Funções da Educação de Jovens e Adultos 

Relações de ensino e aprendizagem na EJA 
Questão curricular na EJA 
Fundamentos metodológicos da educação de jovens e adultos 
  

  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARROYO, Miguel G. Educação de Jovens-Adultos: um campo de direitos e responsabilidade pública. In: SOARES, Leoncio; 

GIOVANETTI, Maria Amélia; GOMES, Nilma L. (Orgs). Diálogos na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

p. 19-50. 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação de jovens e adultos. Brasília. 2000. 

- Ministério da Educação. Proposta curricular para a educação de jovens e adultos. Volume 1. Brasília, 2002. 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se complementam. São Paulo: Cortez, 1988. 

. Pedagogia do oprimido. 18. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1988. 

HADDAD, S; DI PIERRO, M.C. Escolarização de jovens e adultos. In: Revista Brasileira de Educação. N. 14. Mai/jun/jul/ago. 2000. 

MASCARO, Sônia de Amorim. O que é velhice. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2004 
GADOTTI, M. e ROMÃO, J. E. Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e proposta. São Paulo: Cortez/Instituto Paulo Freire, 

2000 
PAIVA, Vanilda. Educação Popular e Educação de Adultos. São Paulo: Loyola, 1985. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FREIRE, Paulo; MACEDO, Donaldo. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
GADOTTI, Moacir. A questão da educação formal/não formal. Suíça, 2005.   
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  HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria Clara. Escolarização de jovens e adultos. Revista Brasileira de Educação. Campinas, n.14, 
p.108-130, maio/ago., 2000. 

. Educação de jovens e adultos no Brasil (1986-1998). Série Estado do Conhecimento. Brasília, MEC/Inep/Comped, 2002. 
MACHADO, Jane Paiva Maria Margarida & IRELAND, Timothy. Educação de Jovens e Adultos: uma memória contemporânea 1996 

— 2004. Brasília, 2007. 
SOUZA, João Francisco de. Educação e sociedade na perspectiva Freireana. Revista Educação Educação, Porto Alegre, ano XXV, 
n. 46, p. 67-89, mar. 2002. ] 
TAAM, Regina. A Educação do Idoso: uma questão contemporânea. In: ALTOE, ANAIR (org). Temas de Educação Contemporânea. 

Cascavel: EDUNIOEST/2008.   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - EDUCAÇÃO NO CAMPO 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0014 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h (30T + 30P) 
  

EMENTA: 
Estudo de manifestações do modo de vida e de trabalho camponês, em comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, MST, na 
interação entre campo e cidade. A realidade camponesa e as discussões já acumuladas em torno da Educação do Campo. Alternativas 

pedagógicas para contextos de diversidades de culturas urbano-rural. Estudo de teorias e métodos apropriados para se traçar processo 
educativo que se adeque à realidade do campo. Concepções e práticas da educação do campo. O direito dos povos campesinos à 
educação. Educação popular e com conhecimento por elas produzido. A educação do Campo no campo. A educação do campo 
enquanto produção de cultura. A educação do campo na formação dos sujeitos. A educação do campo como formação humana para o 

desenvolvimento sustentável. A educação do campo e o respeito às características do campo. 

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 

Il — Núcleo de e Compreender a pedagogia da e Apropriar esse futuro profissional professor de 
Aprofudamento Alternância no/ do campo. procedimentos indispensáveis para uma prática pedagógica 

Situar o papel do educador que contemple diferentes realidades educacionais, sociais, 
como mediador das reflexões e econômicas, culturais e políticas bem como fundamentar 

construções do conhecimento estes profissionais através de projetos de pesquisa que 
crítico- criativo da escola do possam trazer as potencialidades de conhecimentos do 
campolno campo. espaço geográfico onde a escola está situada para o 

cotidiano da sala de aula.     
    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
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|-Educação do Campo nas Políticas Públicas e na Legislação Brasileira - História, Lutas e Conquistas 

|l- Desenvolvimento rural sustentável: A questão do risco social e do desenvolvimento Integrado e sustentável de áreas rurais na 

perspectiva do envolvimento da população camponesa e da escola na promoção do desenvolvimento local. 

HlI- Envolvimento em estudos e debates que visam responder a seguinte questão: Como cada escola pode dar conta de dialogar e intervir 
nos territórios rurais em que se inserem — na perspectiva da promoção do desenvolvimento rural integrado e sustentável desejado? 

IV- Estudos de experiências exitosas de instituições voltadas à valorização e ao fortalecimento das identidades das populações rurais: O 

que e como está se ensinando nas escolas rurais? Quais os recursos e materiais de apoio pedagógico produzidos e disponibilizados? 

  

  
BIBLIOGRAFIA: 
ANTONIO, Clésio Acilino e LUCINI, Marizete. Ensinar e aprender na educação do campo: processos históricos e pedagógicos em 

relação. Cadernos. Cedes, Campinas, vol.27, n. 72, p. 177-195, maio/ago. 2007. 
CALDART, Roseli Salete. A escola do campo em movimento. Currículo sem Fronteiras, v.3, n.1, pp.60-81, Jan/Jun 2003. Elementos 
para construção do projeto político e pedagógico da educação do campo. Trabalho Necessário. MST - Ano 2, nº 2, 2004. 
DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. Disponível na página do Portal Educacional do Estado do Paraná. 

Disponível em: http://diaadiaeducacao.pr.gov.br. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários á pratica educativa. 53. ed. São Paulo: Paz e Terra,2016. 

MACHADO, Carmem Lúcia Bezerra; CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares; PALUDO, Conceição. (Orgs). Teoria e prática da 
educação do campo: análises de experiências. Brasília: MDA, 2008. 236 p. 

SOUZA, Maria Antônia. Educação do Campo: Políticas, Práticas Pedagógicas e Produção Científica. Revista Educação e Sociedade, 
Campinas, vol. 29, n. 105, p. 1089-1111, set./dez. 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Luiz Paulo de. et al. Discutindo a cultura camponesa no processo de ensino-aprendizagem em três escolas do sul do Brasil. 

In: MACHADO, Carmen Lucia Bezerra; CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares; PALUDO, Conceição (Orgs.).Teoria e prática da 
educação do campo - análises de experiências organizadoras. Brasília: DA, 2008. 236 p.   
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HENRIQUES, Antônio et al. (Orgs.). Educação do Campo: diferenças mudando paradigmas. Caderno SECAD/MEC. Brasília, 

fevereiro.2017. 
SOUZA, Eloir José de. et al. Limites e possibilidades: um olhar sobre o projeto político pedagógico na perspectiva da educação do 

campo. In: MACHADO, Carmen Lucia Bezerra; CAMPOS, Christiane Senhorinha Soares; PALUDO, Conceição (Orgs.). Teoria e prática 

da educação do campo - análises de experiências organizadoras. Brasília: MDA, 2008. 236 p. 

  
  

178



  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0016 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 60h (30T + 30P) 
  

EMENTA: 

Estudo da importância das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na educação e suas potencialidades pedagógicas. 
Concepção de tecnologia; Relações entre ciência, técnica e cultura; Elaboração de estratégias didáticas para o uso das TIC na 
educação. Tecnologias digitais: articulações epistemológicas, metodológicas e técnicas. As linguagens dos diferentes produtos da mídia 
e dos artefatos digitais, no âmbito das práticas escolares. Enfoques teóricos sobre novos ambientes de aprendizagem e o papel da 

tecnologia na formação profissional. Relações entre mídia, cultura, subjetividade e educação na sociedade contemporânea. 
  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIAS HABILIDADES 
Il — Núcleo de e Refletir sobre as concepções teórico- | e Discutir a relação entre a Tecnologia, a Sociedade e a 
Aprofundamento metodológicas subjacentes ao uso Educação a partir da prática pedagógica e o uso efetivo de 

das tecnologias na educação tecnologias no processo de ensino aprendizagem; 

e Analisar a pertinência e a utilização e Refletir sobre os limites e possibilidades da prática educativa 

de recursos tecnológicos na mediada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 
educação. (TICs); 

e Analisar a relação entre tecnologia, e Refletir sobre a importância da criação de contextos 

sociedade, cultura e educação. computacionais interativos na aprendizagem colaborativa e 

e (Compreender a educomunicação conhecimento compartilhado e no processo de formação de 
como campo de estudo, de professores; 

gerenciamento da informação e de e Analisar as diferentes possibilidades de uso de tecnologia no 

ação pedagógica. ensino, com ênfase na formação de redes sociais e 
comunidades virtuais.       
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
I- As tecnologias da Informação e Comunicação e suas implicações na contemporaneidade. 
“conceito de tecnologia, Cibercultura, Ciberespaço, e de Inteligência Artificial; 

-Breve histórico da TIC e seus impactos sociais: 
-Sociedade da Informação, sociedade da comunicação, sociedades de apredizagens, aprendizagem colaborativa. 
- Questões éticas e Direitos Autorais no uso da TIC. 

II- As tecnologias da Informação e Comunicação e suas aplicações na educação 

“Perspectiva histórica do uso da TIC na Educação. 

-TIC no ensino-aprendizagem: Desafios e Oportunidades; 
-Ensino-aprendizagem: inovação com tecnologias audiovisuais e telemáticas; 

-Utilização e análise de software e sites de uso educacional; 
Política Pública REA — Recursos Educacionais Abertos; 
-Aprendizagem Ubíqua; Conceito de Sala de Aula Invertida, Metodologias Ativas; 
-AVA ambientes virtuais de aprendizagem. 

IlI- Formação docente para integração das TIC na perspectiva inclusiva (tecnológica, cognitiva, e social). 

-Letramento Digital como proposta para superar a exclusão digital e cognitiva face às TIC. 

-Nativos digitais e Imigrantes digitais; 
-Mediação pedagógica e o uso da tecnologia; 
-Uma educação sem barreiras tecnológicas: TIC e educação inclusiva / Tecnologias Assistivas; 

-As possibilidades e limites do uso das TIC na educação como facilitadores da aprendizagem; 
“Educomunicação / Mídia-Educação a educomunicação como campo de ação pedagógica 
-Dispositivos de formação virtual: Comunidades de aprendizagem colaborativa e autoformação assistida a distancia. 
-A organização das escolas e os reflexos da rede digital. 

    BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALMEIDA, F. José de. Educação e Informática: os computadores na escola. São Paulo: Cortez, 1987. 
ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Tecnologias na Educação: dos caminhos trilhados aos atuais desafios. Bolema. Rio Claro 
(SP), Ano 21, nº 29, 2008, pp. 99 a 129.   
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BRANT, J. O lugar da educação no confronto entre colaboração e competição. In: PRETTO, N.D.L. e SILVEIRA, S.A.(orgs) Além das 
redes de colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder. Salvador: EDUFBA, 2008. p. 69-74 
BUCKINGHAM, David. Precisamos realmente de educação para os meios? Comunicação & Educação, v. 17, n. 2, p. 41-60, 2012. 
CARRAHER, D. W. A aprendizagem de conceitos matemáticos com auxílio do computador. Em ALENCAR, E.S. (Org.) Novas 
contribuições da psicologia aos processos de ensino e aprendizagem. São Paulo. Cortez Editorial. 1992. 

CARMO, J. C. O que é informática. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas, SP: Papirus, 2007. (Coleção Papirus 

Educação) 
PRENSKY, Marc. Nativos Digitais, Imigrantes Digitais. On the Horizon. NCB University Press, Vol. 9 No. 5, Out., 2001. 
SANCHO, J. (org). Para uma tecnologia educacional. Porto Alegre: ARTMED, 1998. 
SANCHO, J. M. & HERNÁNDEZ, F. Tecnologias para transformar a educação: ARTMED, 2006. 
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro, Quartet Editora, 2000. 
SILVA, Marco; SANTOS, Edméa. Avaliação da aprendizagem em educação on-line. São Paulo: Loyola,2006. 
SOARES, |. O. Educomunicação: o Conceito, o Profissional, a Aplicação. Editora Paulinas, 2011. 
ZUNIGA, L. Os desafios do conhecimento coletivo e anônimo. In: PRETTO, N.D.L. e SILVEIRA, S.A.(orgs) Além das redes de 
colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder. Salvador: EDUFBA, 2008. p.185- 187. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ALMEIDA, Maria E.; SILVA, Maria G. Currículo, tecnologia e cultura digital: espaços e tempos de web currículo. Revista e-Curriculum 

(PUCSP). v. 7, n. 1, 2011, p. 1-19. 
ALMEIDA, Maria E.; VALENTE, José A. Currículo e contextos de aprendizagem: integração entre o formal e o não-formal por meio de 

tecnologias digitais. Revista e-Curriculum (PUCSP). v. 12, n. 2, 2014, p. 1143-1161. 
CHARLIER, Bernadette. Como compreender os novos dispositivos de formação. In: ALAVA, S. Ciberespaço e formações abertas: 

rumo a novas práticas educacionais? Porto Alegre: Artmed, 2002. 
COSCARELLI, C.; RIBEIRO, A. E. (Org.) Letramento digital: aspectos sociais e possibilidades pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 
2007. 
LEMOS, A. CUNHA, P. Olhares sobre a cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003 
LÉVY, P. Tecnologias da inteligência. O futuro do pensamento na era da informática. Editora 34, São Paulo. 1999. 
MARINHO, Simão Pedro Pinto. Novas tecnologias e velhos currículos; já é hora de sincronizar. Revista E-Curriculum, São Paulo, v. 
2,n. 3, dez. 2006.     
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MARINHO, Simão Pedro Pinto. Redes sociais virtuais: terão elas espaço na escola. In. DALBEN A. et al. Convergências e tensões 
no campo da formação e do trabalho docente. Belo Horizonte: Autêntica. 2010. p.197-213. 
MORAN, José Manoel. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. Campinas, SP: Papirus, 2007. — (Papirus 

Educação). 
NISKIER, A. A Informática na Educação. Brasília: Cered, 1987. 

PAPERT, S. A. Máquina das crianças. Repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artes Médicas. 1994. 
SILVA, Marco. (Org.) Internet na escola e inclusão. In: SILVA, Marco. (Org.) Integração das tecnologias na educação. Brasília: 
Ministério da Educação, 2005. 
PRETTO, N.D.L. e SILVEIRA, S.A.(orgs). Além das redes de colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder. 
Salvador: EDUFBA, 2008 
ZUMPANO, A. A angustia da interface. In: COSCARELLI, C.; RIBEIRO, A. E. (Org.) Letramento digital: aspectos sociais e 
possibilidades pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.     
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — PEDAGOGIA EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 
  

TIPO - OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - P0017 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL 60h 
  

EMENTA: 
Educação Formal e Não Formal: concepções, aspectos históricos, sociológicos e culturais. Papel da Pedagogia nos ambientes não- 
escolares. O educador e a articulação dos conhecimentos e ações no âmbito da sociedade civil organizada — possibilidades e limites. 
  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S): HABILIDADES 
Il — Núcleo de e Identificar espaços de atuação do pedagogo em contextos 
Aprofundamento e Compreender a complexidade da prática não escolares; 

educativa em ambientes educativos não | e Conhecer os diferentes campos da Pedagogia em 
escolares. ambientes não-escolares; 

e Trabalhar, em espaços escolares e não- e Compreender as novas possibilidades de atuação do 

escolares, na promoção da aprendizagem Pedagogo. 

de sujeitos em diferentes nas fases do e Conhecer os princípios da Pedagogia Empresarial e da 
desenvolvimento humano (criança, jovem, Pedagogia Hospitalar; 

adulto e idoso), em diversos níveis e e Compreender as semelhanças e diferenças na atuação do 
modalidades do processo educativo. pedagogo em contextos educacionais escolares e não 

escolares. 
e Rever os saberes instituídos pela escola e a possibilidade 

de construção de diferentes saberes na educação em 
espaços não escolares.     

    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. A formação do pedagogo e diferentes espaços de atuação possíveis a este profissional. 

2. Pedagogia em ambientes não-escolares 
2.1 Pedagogia Empresarial;   
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2.2 Pedagogia Hospitalar. 

3. Os campos de atuação além da escola 

3.1 O Pedagogo no ensino superior 
3.2 O Pedagogo no poder judiciário 

3.3 Pedagogo na Educação Especial 
3.4 Pedagogo no Enfrentamento à Violência e na Assistência Social (CRAS, Instituições de Medida Socioeducativas e Acolhedoras) 
3.5 Pedagogo como Agente Cultural 

4. Interlocuções da Pedagogia com a Saúde em contexto escolar 
4.1 Pedagogo na Saúde 

  

  
BIBLIOGRAFIA: 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido. 6 ed São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política: impactos sobre o associativismo do terceiro setor. 5.ed. São 
Paulo:Cortez, 2011. 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, para que? São Paulo: Cortez, 1998. 

COMPLEMENTARES 
RONI, Mary Rosane. O perfil do pedagogo para atuação em espaços não escolares. | Congresso Internacional Pedagogia Social. 
Mar. 2006. 

NASCIMENTO, Aretha Soares et all. A atuação do pedagogo em espaços não escolares: desafios e possibilidades. Revista 

Pedagogia em ação, v. 2,n.1,p. 1 — 102, fev-jun, 2010. 

KUENZER, Acacia Zeneida. A formação de educadores no contexto das mudanças no mundo do trabalho: novos desafios para as 
faculdades de educação. Educ. Soc. Vol 19, n. 63, Campinas, 1998.   
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ARROYO, Miguel; FERNANDES, B. M. A Educação Básica e o movimento social do campo: articulação nacional por uma educação 
básica do campo. São Paulo: Cortez, 1999. 

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política. São Paulo: Cortez, 2017. 

HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: ARTMED, 1998. 

SÁ, Ricardo Antunes. Pedagogia: identidade e formação: o trabalho pedagógico nos processos educativos não escolares. Curitiba: 

Editora UFPR, 2000. 

SILVA, René Marc da Costa (Org.). Cultura popular e educação: salto para o futuro. Brasília: SEED/MEC, 2008. 

URT,S.C.; LINDQUIST,R.N.M. O pedagogo na empresa: um novo personagem nas novas formas de sociabilidade do trabalho. In: 
ANPED SUL, 2004, Curitiba-PR. Amped Sul. Curitiba: Editora da PUC/PR, 2004.v.1.p.1-14. Disponível em:< 

http:/Awww.propp.ufms.br/ppgedu/geppe/artigonovosonia.htm>. Acesso em: 12 julho.2017. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
  

TIPO —- OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA — P0040 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL = 60h = (30T + 30P) 
  

EMENTA: 
Elaboração e apresentação dos trabalhos de conclusão de curso a partir da execução do projeto de pesquisa. Reflexões sobre a 
pesquisa em espaços educativos escolar e não escolar. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

Il - Núcleo de Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Conhecer os princípios científicos, 
normativos, técnicos e 
metodológicos utilizados na 
elaboração do projeto de pesquisa e 
aplica-los no trabalho de conclusão 
de curso. 

  

HABILIDADES 

Destacar a importância da correta 
aplicação das normas técnicas na 
escrita cientifica; 

Utilizar adequadamente os princípios 

científicos, metodológicos e 
normativos no trabalho de conclusão 
de curso (Monografia ou artigo 
científico);   Desenvolver raciocínios logicamente 
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consistentes na escrita do trablho de 
conclusão de curso (monografia ou 
artigo científico). 

    
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Definição, importância e classificação dos trabalhos de conclusão de curso; 
2. Estrutura do Trabalho de Conclusão de curso; 
3. Elementos pré-textuais 
4. Elementos textuais 

4.1 Marco conceitual teórico 
4.2 Metodologia 
4.3 Resultados 
5. Elementos pós-textuais 
6. Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

  

  
BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

BARROS, Aidil de J.P.& LEHFELD, Neide A. Fundamentos da Metodologia Científica. 3. ed. amp. São Paulo: 
Makron Books, 2010. 
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 2. ed. São Paulo: Editora Avercamp, 2005. 
MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
POSSIDIO. Ana Lucila Macedo de. et al. Manual para normatização de trabalhos acadêmicos. Campus Petrolina, 2010. 
RODRIGUES. Auro de Jesus. Metodologia Científica. São Paulo: Avercamp, 2006 

COMPLEMENTAR   
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GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

MINAYO, Mº Cecília de Souza (Org.) et al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade.27. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

SENAC. DN. Manual dos Sics 7: guia para elaboração de trabalhos acadêmicos, referências, citações. 2. ed. Rio de Janeiro: 

SENAC/DIPLAN/CEDOC, 2006. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. rev. amp. São Paulo: Cortez, 2002. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - ESTÁGIO IV - ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 
  

TIPO — OBRIGATÓRIA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - ESTO4 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL 100h (30T + 70P) 
  

EMENTA: 
Aportes teórico-práticos para a atuação supervisionada dos futuros pedagogos em diferentes espaços escolares e/ou não escolares. A 

compreensão da prática educativa em espaços diversos. O papel do pedagogo em espaços não escolares. 

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S): HABILIDADES 
Il — Núcleo de 
Aprofundamento e Compreender a educação em contextos e Compreender a dinâmica interdisciplinar como 

diversificados: ONGs, Hospitais, via de sistematização do processo ensino- 

Instituições de atendimento de medidas aprendizagem em diferentes contextos. 
sócio-educativas, Empresas, Abrigos, 
Projetos Sociais. e Desenvolver estudos e experiências 

investigativas no campo de estágio que 

e Ampliar a experiência profissional do contribuam para a reflexão da atuação e da 
formando através da investigação/inserção identidade do pedagogo em espaços escolares e 
em espaços já vivenciados em estágios não escolares. 
anteriores ou em outros espaços de 
atuação do pedagogo, aprofundando e/ou 
ressignificando conceitos e práticas 
inerentes ao trabalho pedagógico.         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ASPECTOS CONCEITUAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

1-. A prática educativa em diferentes contextos     
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2. O papel do pedagogo nos espaços não escolares 
PLANEJAMENTO DA PRÁTICA EDUCATIVA EM DIFERENTES CONTEXTOS 
1. A interdisciplinaridade no fazer docente 

2. Palestras/Mesas-redondas com responsáveis pelos contextos não escolares (Objetivo: apresentação dos espaços e suas ações). 
3. Orientação teórico-metodológica: - Projeto de Estágio - Roteiro de trabalho e realização de Oficinas temáticas 

O EXERCÍCIO DA PRÁTICA EDUCATIVA 
1. A produção do conhecimento em diferentes espaços sociais - Oficinas temáticas - Palestras educativas 
2. Seminário de culminância — Apresentação dos relatos de estágio a partir dos relatórios de estágio. 
  

  
BIBLIOGRAFIA: 
LIMA, M. S. L. Estágio e aprendizagem da profissão docente. Brasília: Líber Livro, 2012. 
FERREIRA, M. S. O que é oficina pedagógica: recurso mediador da atividade de aprender. In: RIBEIRO, M. M. G.; FERREIRA, M. S. 

(Orgs.) Oficina pedagógica: uma estratégia de ensino-aprendizagem. Natal: EDUFRN, 2001. 

COMPLEMENTARES 
FRISON, L. M. B. O pedagogo em espaços não escolares: novos desafios. Ciência & Letras. Porto Alegre: n.36, p.87-103, jul. 

[dez.2004. 
JACOBUCCI, D. F. C. Contribuições dos espaços não-formais de educação par a formação da cultura científica. Em Extensão, 
Uberlândia, v.7, 2008, p. 55-66.Disponivel em: http://www .seer.ufu.br/index.php/revextensao%20/article/viewFile/20390/10860. Acesso 

em: 20.05.2017. 
ZABALZA, M. A. O Estágio e as práticas em contextos profissionais na formação universitária. São Paulo: Cortez, 2014.   
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Disciplinas Eletivas 

  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — CINEMA E EDUCAÇÃO 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA —- E0001 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
O cinema e a educação: um encontro. O cinema como multimeio didático. O hipertexto do cinema. Crítica à instrumentalização 

pedagógica do cinema. O cinema como possibilidades de emancipação intelectual, política e estética. Cinema e infância. Leitura 
afirmativa, crítica e criativa de filmes em sala de aula. Iniciativas diversas de cinema e educação atuais. O cinema como hipótese de 

alteridade. O cinema brasileiro. Cinema, currículo e conhecimento. 

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Núcleo Il —- Núcleo de Aprofundamento 

    

COMPETÊNCIA (S) 
e (Compreender criticamente o cinema 

como recurso didático, favorecendo 

possibilidades de aprendizagens 
significativas e criativas no contexto 
psicossocial do trabalho educativo, 
via seu hipertexto, cujo arco abarca e 
aborda do registro documental 
etnográfico à fantasia, perpassando 

diversos gêneros e linguagens, até a 
denúncia social, a ficção, as   

HABILIDADES 
e Saber reconhecer as íntimas 

relações entre o cinema e as 

diversas literaturas, e ser capaz de 
questionar argumentadamente 
sobre tais transposições da 
literatura para a cinematografia, 
inclusive quanto ao cinema e a 
literatura brasileiros.   
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literaturas e a as realidades 
nacionais, internacionais, regionais e 
locais. 

  

Explorar assertivamente os 
universos da infância, adolescência 
e do mundo adulto via 
representações na linguagem 
cinematográfica com criticidade e 
criatividade. 

Manejar conceituações teóricas 
interdisciplinares, tais quais: 

estética da recepção, cultura, arte, 
indústria cultural, educação, 
cinema, entre outras, com 
criticidade e argumentação 

fundamentadas. 

Reconhecer o cinema como recurso 

didático, compreendendo que este 
não substitui um conteúdo ou 
sequência didática mas tal 
ilustração servirá como 
possibilidade de construção de um 
ou mais saberes pedagógicos, 
contradizendo uma possível 
instrumentalização dele, o cinema, 

como pedagógico: ele não é 
obrigatoriamente pedagógico, mas 
poderá vir a sê-lo. 

Fomentar nos novos formadores em 

formação a ideia do cinema como 
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invenção, arte, engenho, indústria, 
poesia, conhecimento, 
encantamento e, também, 
maniqueísmo, mas principalmente, 
o cinema como janela para um 
mundo de descobertas que só ele 
pode proporcionar.     

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1 - Introdução: Apresentação da música de Adriana Calcanhoto sobre poema de Jean-Luc Godard: "Por que você faz cinema?" 

2 - Cinema: a arte do real? Da documentação ao blockbuster, o cinema como entretenimento, indústria, mercadoria e linguagem. 
3 — À indústria do sonho: "o cinema ou o homem imaginário”. 
4 - Educação e cinema: um diálogo para a formação dos novos formadores. 
5 - Percepção e análise da imagem: a imagem do adolescente subversivo no cinema. 
6 — Cinema, literatura, cinematografia: política, estética, estética da recepção. 
7 - Um método aplicado para a análise de filmes. 
8 - O cinema como subversão: crítica cultural e sociedade. 
9 - "Ao mestre com carinho": realidade e dominação no cinema de "Escola". 

10 - Das chanchadas dos anos 30/40 ao "Mané Galinha" de "Cidade de Deus": personagem individual e personagem coletiva no 
cinema brasileiro contemporâneo. 

11 — Para ver o Pato Donald: A Disney e a construção da infância nos sécs. XX/XXI. 
12 — O cinema como janela para o mundo. 

    BIBLIOGRAFIA ADORNO, Theodor. Indústria cultural e sociedade. 12. ed. - Paz e Terra: São Paulo, 2014. 

BERNARDET, Jean-Claude. O que é cinema. 22. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. 
CANEVACCI, Massimo. Antropologia do cinema. 14. ed. - São Paulo: Brasiliense, 1996. 

CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos. 8. ed. - Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010. 
GULLAR, Ferreira. Argumentação contra a morte da arte. Rio de Janeiro: Revan, 1993. 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Olhar, escutar, ver. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.   
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  ando para a formação de poetas. São Paulo: Cortez, 2011. 
PIMENTEL, Lucilla da Silveira Leite. Educação e cinema — Dialog 

orizonte: Autêntica, 2000. 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Teoria Cultural e educação - um vocabulário crítico. Belo H 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DINÂMICA DE GRUPO 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0002 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 30h 
  

EMENTA: 
As relações interpessoais na constituição humana. O grupo e os principais processos grupais. Diferentes técnicas de dinâmicas de 

grupo e sua aplicabilidade na prática educativa. 
  

    
  

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
|| — Núcleo de Aprofundamento e (Compreender os diferentes e Observar os diferentes processos 

processos grupais que ocorrem grupais que ocorrem dentro dos 
cotidianamente nos espaços pequenos grupos; 

escolares e não escolares; e Identificar o ser humano como um 
e Utilizar a dinâmica de grupo como ser socialmente constituído. 

suporte para o desenvolvimento e a e Planejar, a partir dos objetivos 
aprendizagem do educando nos educativos, diferentes técnicas de 
seus aspectos cognitivos, afetivos e dinâmica de grupo. 
relacionais; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

| - As relações interpessoais na constituição humana 

e O homem como ser social 

e Relação indivíduo x grupo 

II- O grupo e os principais processos grupais 

e Conceitos de grupo   
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e Processos grupais de liderança, coesão, cooperação, comunicação, normas, status e papeis sociais. 

III — Diferentes técnicas de dinâmica de grupo na prática educativa 
e Quanto aos objetivos: apresentação, integração, recreação e aprendizagem 
e O papel do facilitador na mediação dos processos grupais. 

e Os jogos - competências comportamentais e suporte para a aprendizagem 

  

  
BIBLIOGRAFIA 
ANTUNES, C. Manual de técnicas de dinâmicas de grupo de sensibilização de Iludoterapia. Petrópolis: Vozes, 2008. 
COSTA, E. P. Técnicas de dinâmica: facilitando o trabalho com grupos. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2007. 

FRIEDMANN, A. Brincar, crescer e aprender: O resgate do jogo infantil. São Paulo: Moderna, 2005. 
FRITZEN, S. J. Relações humanas interpessoais. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 
MINICUCCI, A. Dinâmica de Grupo: teorias e sistemas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
PARISE, P. Arte de criar: dinâmicas para grupos de jovens. 4 ed. São Paulo: Paulinas, 2004. 
PICHÓN-RIVIÉRE, E. O processo grupal. 8.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009.     
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

UNIDADE - PETROLINA 
  

DISCIPLINA — ECONOMIA DA EDUCAÇÃO 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0003 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 30h 
  

EMENTA: 
A perspectiva econômica do processo educacional. A educação escolar como um processo de produção. Visão crítica da teoria do 

capital humano. Tendências atuais da economia da educação. Financiamento da educação. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

II - Núcleo de Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

e Conhecer os princípios básicos que 

regem a economia no contexto 
educacional que embasam tomada de 

decisão dos gestores nos espaços 
educativos (escolar e não escolar). 

  

HABILIDADES 

Calcular os ganhos econômicos e sociais do 
investimento em educação; 

Identificar e operar os elementos de receita 
e despesa nos programas e projetos 
financeiros da escola; 

Desenvolver raciocínios logicamente 
consistentes a partir da identificação e 
análise dos instrumentos financeiros, 
normativos e administrativos que organizam   
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e orientam a utilização das verbas do 
FUNDEB, CAPES, FNDE, PNAI entre 
outros. 

    
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Economia da Educação; 
2. Teoria do capital humano; 

3. Introdução a análise do custo em Educação 
3. Macro e microeconomia da educação; 
4. LDBeo Financiamento da Educação; 

5. FUNDEB. 
6. Políticas, Programas e Projetos financeiros na escola. 

  

BIBLIOGRAFIA 

BRANDÃO, C.F, LDB Passo a Passo. 4. ed. São Paulo: Avercamp, 2009 
BRUNO, L. Educação, qualificação e desenvolvimento econômico. In: Bruno, L. (Org.). Educação e desenvolvimento econômico. 
São Paulo: Atlas, 1996. 
AGUIAR, M. A. S. et al. Conselho Escolar e o aproveitamento significativo do tempo pedagógico. Brasil. Ministério de Educação. 
Secretaria de Educação Básica — Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Brasília: MEC, SEB, 2004. 
FUNDEB- Financiamento da Educação Pública/ Cesar Callegari, [organização] — São Paulo: Groud: APEOESP, 2008; 
MARX, K. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1983 
SHEEHAN, J. A economia da educação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. 
SCHULTZ, T. W. O valor econômico da educação. Rio de Janeiro. Editora: Zahar, 1973. 

PIRES, V. Economia da Educação: Para Além do Capital Humano. São Paulo: Cortez, 2015. 
PONCHIROLLI, O. Capital Humano, Sua importância na Gestão Estratégica do Conhecimento. 4. ed. Curitiba: Juruá, 2010   COMPLEMENTAR 
  

198



  

  

AGUIAR, M. A. S.et al. Conselho Escolar e O aproveitamento significativo do tempo pedagógico. Brasil. Ministério de Educação. 

Secretaria de Educação Básica — Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. Brasília: MEC, SEB, 2004. 

OLIVEIRA, R. P. e ADRIÃO, T. Gestão, financiamento e direito à educação: análise da LDB e da Constituição Federal. 2. ed. São 

Paulo: Xamã, 2002. 

VERAS, M. E. B. Gestão orçamentária e financeira. Guia de consulta do Programa de Apoio aos Secretários Municipais de 

Educação — Prasem. Brasília: projeto Nordeste, 1997. 

  

199



  

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS COM TICs NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0004 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
Abordagem interdisciplinar, propondo-se o tratamento das tecnologias de comunicação e informação no ambiente educativo. 
Conhecimento das abordagens e-leaming, b-learning e m-learning e recursos pedagógicos para o ensino. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) 

|| —- Núcleo de e Dominar as metodologias e técnicas de 
Aprofundamento ensino, a confecção e a utilização dos 

recursos didáticos e tecnológicos 
necessários ao exercício da docência; 

e Saber usar e ensinar o uso das novas 
tecnologias de comunicação e 
informação como recursos básicos para 

viabilizar a aprendizagem; 

e Contribuir para o avanço do 

conhecimento pedagógico e das 

tecnologias educacionais, para atender     

HABILIDADES 

Compreender a importância dos recursos 
tecnológicos na sociedade atual e na educação a fim 

de que possa estabelecer as relações entre 
produção tecnológica e incorporação destas pela 

escola. 

Identificar as principais tecnologias da comunicação 

e informação que estão presentes na escola visando 

reconhecer suas possibilidades de utilização neste 
contexto. 

Compreender as possibilidades das TICS como 
ferramenta voltada para o ensino e a aprendizagem   
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de forma qualificada as demandas a fim de propor formas de utilização a partir de uma 
sociais e produtivas do mundo do análise crítica destas linguagens. 
trabalho; e Conhecer e refletir sobre práticas docentes, a partir 

e (Compreender os desdobramentos da do uso da linguagem hipermidiática (vídeos, 

sociedade da informação e do softwares, internet e ambiente virtual de 
conhecimento na constituição dos aprendizagem). 
sujeitos sociais contemporâneos. 
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
As Tecnologias da Informação e Comunicação no processo ensino e aprendizagem: 

e Abordagem instrucionista; 
e Abordagem construcionista. 
e Abordagens de e-learning, b-learning e m-learning e recursos pedagógicos para o ensino. 

Mídias, Softwares educacionais e Internet: o Vídeo; o Softwares educacionais 

e A Internet como recurso pedagógico: 

e Blogs como espaço de ação e formação pedagógica; 

Ambiente virtual de aprendizagem. 

e O papel do pedagogo frente às TIC no contexto escolar. 

e A mediação pedagógica e o uso de TIC: o papel e a postura do professor e do aluno em ambientes enriquecidos pela 
tecnologia. 

  

  
BIBLIOGRAFIA: 
BELLONI, M. L. O que é mídia-educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 
CANCLINI, N. G. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. 5 ed., Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. 
FANTIN, M.; GIRARDELLO, G. Liga, roda, clica: estudos em mídia, cultura e infância. Campinas: Papirus, 2008. 
SILVERSTONE. R. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 2002. 
VALENTE, J. A. A Espiral da Aprendizagem e as Tecnologias da Informação e Comunicação: Repensando Conceitos. In: JOLY, M. C. 

R. A. (Org.) A Tecnologia no Ensino: Implicações para a Aprendizagem. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.   COMPLEMENTARES 
  

201



  

  
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v. 1.Mídia, 

educação e subjetividade: disseminando o conhecimento. Florianópolis: Tribo da Ilha, 2010. 

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T. ; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 13. ed. 

Campinas: Papirus, 2007. 

PALFREY, John G.: GASSER, Urs. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração dos nativos digitais. Porto Alegre: 

Artmed, 2011. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL ACADÊMICA 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0005 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 

Concepções, objetivos e estratégias de leitura. Visão geral dos gêneros textuais acadêmicos. Leitura, interpretação e produção textual em 

gêneros textuais acadêmicos. Técnicas de revisão textual. Universo, suportes, meios e regras para divulgação/publicação de pesquisas 

  

  
científicas. 

ÁREA/EIXO/NÚCLEO | COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 

| - Núcleo de Apresentar domínio de Fazer uso de estratégias de leitura e análise crítica de textos de 
Formação Geral 

  
estratégias de leitura e análise 
textual no processo da 
pesquisa de natureza científica. 

Produzir gêneros textuais de 
âmbito acadêmico (científico, 
apresentando notável domínio   

natureza científico-acadêmica. 
Identificar características e estruturas de gêneros textuais acadêmico- 
científicos. 
Interpretar textos do universo acadêmico que demandem alto grau de 
inferência. 
Utilizar os conhecimentos gramaticais da norma padrão da língua na 
escrita, revisão e reescrita de textos. 
Conhecer meios, regras e suportes de divulgação científica.     
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de recursos discursivos, 
linguísticos e gramaticais.     
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conceitos, objetivos e estratégias de leitura; 
A interação autor-texto-leitor; 
A leitura e o sentido. 
Resenha crítica 
Resumo e estratégias de sumarização 
Artigo científico: métodos, estruturas e recursos linguísticos, textuais e gramaticais. 
Projeto e relatório de pesquisa: redação específica. 
Revisão e reescrita textual: articulação morfossintática, concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal e ortografia oficial. 

  

  
REFERÊNCIAS 

ANTUNES. Lutar com palavras: coerência e coesão. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. 

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 

. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2014. 

. À coerência textual. São Paulo: Contexto, 1991. 

MACHADO, Anna Rachel et al. Trabalhos de pesquisa: diários de leitura para a revisão bibliográfica. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

. Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.   
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MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. 

MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola, 2010. 

KÓCHE, Vanilda Salton; MARINELLO, Adiane Fogali Marinello. Ler, escrever e analisar a língua a partir de gêneros textuais. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — GESTÃO DE PESSOAS EM EDUCAÇÃO 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0006 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
Aspectos históricos das organizações e recursos humanos. Humanização e democratização organizacional. Gestão de pessoas e 
transformação social. Planejamento estratégico em GP na educação 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

Il — Núcleo de Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Reconhecer e definir problemas, 
equacionar soluções, atuar 
preventivamente, transferir e 

gerenciar conhecimentos. 

Desenvolver a comunicação 
compatíveis com o exercício 
profissional e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais.   

HABILIDADES 

Administrar equipes com eficácia, 
criando um clima propício aos 
desafios e oportunidades. 

Saber comunica-se, ouvi e respeitar 
as opiniões alheias. 

Saber trabalhar em equipe, 

respeitando os valores éticos e 
morais.     
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e Saber lidar com as pessoas de modo 
a compreender crenças e valores o 

individuais. 

e Desenvolver capacidade para 
elaborar, implementar e consolidar 
projetos em organizações.     

Estabelecer conexões com os 

ambientes externo e interno, atuando 
de forma a interver oportunidades, 

ameaças, tendências, inovações e 
possibilidades. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
e Contexto histórico, origem e evolução; 

Aspectos conceituais, abordagens e modelos de gestão de pessoas; 
As mudanças e transformações na gestão de pessoas. 

Processos em gestão de pessoas. 
Administração de talentos humanos e capital intelectual. 
Gestão de pessoas em diferentes realidades organizacionais. Diagnóstico da situação 
Planejamento estratégico de Gestão de Pessoas e sua vinculação a estratégia organizacional. 

  

  
BIBLIOGRAFIA 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 

. Administração de recursos humanos. Fundamentos básicos. 7. ed. São Paulo, Manole, 2008. 

. Recursos humanos. O capital humano das organizações. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier — Campus, 2009. 
GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas. Enfoque nos papéis profissionais.1 ed. São Paulo: Atlas, 2014 

SANTOS, N. M. B. F. Cultura e comportamento humano nas organizações. Rio de Janeiro: Brasport, 2007. 
TADEUCCI, M. de Sá Rodrigues. Motivação e liderança. Curitiba: IESDE, Brasil. S.A., 2009     
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0007 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL —- 30h 
  

EMENTA: 
Fundamentos teóricos e metodológicos da Educação a distância; Ambientes virtuais de aprendizagem; Histórico da Educação a 

Distância; Avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem apoiados pela Internet. 
  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

Il —- Núcleo de Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

e Compreender o conceito de EAD 

como modalidade de ensino, 
suas especificidades, definições e 
evolução ao longo do tempo. 

Participar de um ambiente virtual 
de aprendizagem e Avaliação 

AVA. 

  

HABILIDADES 

Perceber que desde a segunda metade dos 
anos 1990 os ambientes de trabalho, estudo 
e lazer vêm sendo significativamente 
impactados pela incorporação das 

tecnologias da informação e da 
comunicação. Esses impactos têm sido 
percebidos particularmente no mundo do 
trabalho, nas relações que permeiam a 
educação e a construção de conhecimentos. 
No foco dessa evolução tecnológica, estão 
os resultados dos avanços da 
microeletrônica, na forma dos   
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computadores, de tecnologias digitais, de 
redes de fibra ótica e das bandas de 
conexão, com impactos decisivos no modo 

de ensinar e aprender. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1 - FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
1.2 - Conceitos de EaD 

1.3 - Tecnologias de Informação e Comunicação em EaD 
1.4 - Histórico da modalidade a distância EaD 
1.5 - As políticas públicas de EaD 
2 — ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EAD 
2.1 - Planejamento e organização de sistemas de EaD 
2.2 - Reflexões e contribuições para a implantação da modalidade em EaD.. 
2.3 — Estratégias de implementação e desenvolvimento de EaD 
2.4 - Conceito de Rede 
2.5 - A web como ambiente de aprendizagem 
3 - TEORIA E PRÁTICA DOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO EM EAD. 
3.1 - Teoria e prática dos Sistemas de Acompanhamento em Educação a Distância 

3.2 - Estudante, Professor, Tutor: importância e funções 
3.3 - Experiências de Sistema de Acompanhamento 
4 — AVALIAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
4.1 - Avaliação da aprendizagem. 

4.2 - Avaliação de programas a distância 

    BIBLIOGRAFIA BELLONI, M. Luiza. Educação a Distância. 6. ed. Campinas: Autores Associados, 2012. 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
KENSKI, Vani. Educação e Tecnologias: O Novo Ritmo da Informação. 8.ed. Campinas: Papirus, 2012     
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LEVY, Pierry. Cibercultura. São Paulo: Unesp, 1999. Cortez, 2001 
. Às tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo: Editora 34, 2004. 

LITO, Fredric. M; FORMIGA, Marcos. (Org). Educação a Distância: o estado da arte. Pearson Education do Brasil, São Paulo, 2009. 
MOORE, Michael G.; Kearsley Educação a Distância: uma visão integrada. Tradução Roberto Galman.Thomsom Leranig. São 
Paulo, SR 2005. 
MORAN, J. Manuel., BEHRENS, Marilda A, MASETTO, Marcos T. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. São Paulo: 
Papirus, 2000. 
PALLOFF, Rena; PRATT, Keith. O Aluno Virtual: um guia para trabalhar com estudantes online. Tradução: Vinicius Figueira. Porto 
Alegre: Artmed, 2004. 
PALLOFF, Rena; PRATT, Keith. Construindo Comunidades de Aprendizagem no Ciberespaço: estratégias eficientes para a sala 
de aula on-line. Tradução: Vinicius Figueira. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
VALENTE, J. Armando; ALMEIDA, M. Elizabeth Bianconcini (org). Formação de educadores a distância e integração de mídias. 
São Paulo: AVERCAMP, 2007 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — IMAGINÁRIO E EDUCAÇÃO 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0008 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
Estudo da relação entre o imaginário e a educação. Abordagem dos métodos e funções da ciência do imaginário. O método da psicologia 

junguiana para ao imaginário. Os arquétipos na relação imaginário e a educação. O imaginário dos pensadores da Educação. O imaginário 
e os cenários da escola e o processo de formação dos sujeitos. Reflexão sobre a infância imaginária. Estudo do imaginário e violência na 

escola. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
|| — Núcleo de e Compreender a relação entre o imaginário e | e Conhecer os métodos, funções e valores da ciência do 
Aprofundamento a educação. imaginário. 

e Identificar os arquétipo do inconsciente coletivo e sua 

e Refletir sobre as experiências da cultura relação com temas da educação. 

escolar e dos temas da educação a partir 

das diferentes vertentes do imaginário. e Analisar criticamente o imaginário na formação dos 

pensamentos sobre a educação;     
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e Realizar leituras míticas e simbólico-arquetípicas da 
infância, dos cenários da escola e dos processos de 

formação dos sujeitos. 
e Estabelecer relação entre o imaginário e a violência na 

escola.     
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1 
A ciência do Imaginário 
Métodos, Funções e Valores do Imaginário 
O pensamento junguiano como método do imaginário 
Arquétipo do inconsciente coletivo: a grande mãe, a sombra, o herói, a eterna criança e o trickster. 
Regime das Imagens e seus símbolos 
Mitodologia mitocrítica e mitoanálise 

Unidade 2 
A imaginação educada 
A imaginação nos autores da educação 
Sagrado, profano e imaginário na educação 
A indústria cultura e as tecnologias do imaginário 
O imaginário e a formação dos professores 

A infância imaginária 
Imaginário e rótulos na escola 
A dinâmica do imaginário da violência na escola 
Jogos eletrônicos e imaginário da violência 
    BIBLIOGRAFIA ARAÚJO, Alberto Felipe. Educação e imaginário. Introdução a uma filosofia do imaginário educacional. São Paulo: Cortez, 2006. 
AZAVEDO, Nyrma Souza Nunes de. Imaginário e educação: reflexões teóricas e aplicações. Campinas: SP: Alínea, 2006. 
FRANZ, M. L.Von. Puer Aeternus: a luta do adulto contra o paraíso da infância. São Paulo: Paulus, 1992. 

FRYE, Northrop. A imaginação educada. Trad. Adriel Teixeira, Bruno Geraidini e Cristiano Gomes. Campinas, SP: Vide Edtorial, 2017. 
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PITTA, Danielle Perin Rocha. Iniciação a teoria do imaginário de Gilbert Durand. Rio de Janeiro: Atlântica Editora, 2005. 
THORMAZ, Sueli Barbosa (org). Imaginário, educação e cultura da escola. Rio de Janeiro: Rovelle, 2010. 
WUNENBURGER, Jean-Jacques. O imaginário. São Paulo: Loyola, 2007. 

COMPLEMENTAR: 
DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do Imaginário: introdução à arquetipologia geral. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

. À Imaginação Simbólica. São Paulo: Cultrix, 1982. 

. O imaginário. Ensaio acerca das ciências e filosofia da imagem. Trad. René Eve Levié. Rio de Janeiro: DIFEL, 2001. 
  

JUNG, Carl Gustav. O Homem e seus Símbolos. Trad. Maria Lúcia Pinho. 3. ed. especial. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2016. 

ORMEZZANO, Graciela. Educação Estética, Imaginário e Arteterapia. Rio de Janeiro: Wak Ed. , 2009. 
REYES, Yolanda. A casa imaginária. Leitura e literatura na primeira infância. São Paulo: Global, 2010. 
SILVA, Juremir Machado da. As tecnologias do imaginário. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2006. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - EDUCAÇÃO E PSICOMOTRICIDADE 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0009 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
Bases neurobiológicas do desenvolvimento psicomotor. Desenvolvimento motor em diferentes estágios. Aspectos conceituais da 
psicomotricidade. Estimulação ambiental e desenvolvimento psicomotor. 

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIA (S) HABILIDADES 
Núcleo Il — Núcleo de Aprofundamento e Utilizar-se, enquanto educador, de e Identificar as diferentes fases de 

estratégias e atividades educativas que desenvolvimento psicomotor da 

oportunizam o desenvolvimento criança. 
psicomotor. e Conhecer os determinantes 

e (Compreender como a psicomotricidade neurobiológicos e ambientais 

se relaciona com a aprendizagem da responsáveis pelo desenvolvimento 
leitura e escrita e outras habilidades da psicomotricidade. 

escolares. e Reconhecer estratégias educativas 
que podem promover o 
desenvolvimento saudável da 
motricidade fina.     

    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Bases neurobiológicas do desenvolvimento psicomotor. 

e Sistema Nervoso Central e Movimentos 
e O ato motor e tônus muscular 

2. Desenvolvimento motor em diferentes estágios     
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e Atividades do recém-nascido (reflexos, habilidades perceptuais e habilidades motoras) 
e Desenvolvimento motor nos primeiros anos 

3. Aspectos conceituais da psicomotricidade 
e Imagem do corpo, tonicidade, movimento e comunicação corporal 

e Coordenação global, fina e óculo manual, lateralidade 
4. Estimulação ambiental e desenvolvimento psicomotor 

e Maturação, hereditariedade e ambiente 

e Estratégias educativas para o desenvolvimento da psicomotricidade 

  

  
BIBLIOGRAFIA 
ALMEIDA, G. P. Teorias e prática em Psicomotricidade: jogos, atividades lúdicas. 7. ed. Rio de Janeiro: WAK, 2014. 
ALVES, F. Psicomotricidade: corpo, ação e emoção. 5. ed. Rio de Janeiro: WAK, 2007. 
TARA, L. L. L. Y. Coordenação motora. São Paulo: M Books, 2006. 

MARINHO, B. H. Pedagogia do movimento: universo lúdico e psicomotricidade. Curitiba: IBPEX, 2008. 
FARREL, Michael. Guia do professor deficiências sensoriais e incapacidade física. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
FERREIRA, Carlos Alberto de Matos. Psicomotricidade Escolar. Rio de Janeiro: Wak, 2008.   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — TÓPICOS ESPECIAIS DE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA — E0010 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

  EMENTA: Estudo de ideias e teorias filosóficas relevantes no âmbito da pedagogia.     
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ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Il — Núcleo de Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

* Analisar filosoficamente a educação e a 

formação humanas. 
* Conhecer algumas das mais relevantes 
ideias e teorias filosóficas aplicadas à 

pedagogia. 
* Refletir acerca da relevância social da 
formação integral do ser humano. 
e Perceber o caráter interdisciplinar do 
pensamento filosófico. 

  

HABILIDADES 

* Perceber a relevância dos estudos 

filosóficos para a formação integral do ser 
humano. 

* Analisar criticamente a educação, a partir 
de perspectivas filosóficas diversas. 
* Perceber a estreita relação entre a 
estrutura econômica da vida social e a 
organização da educação. 
- Refletir sobre a educação como 
instrumento de transformação do processo 
histórico. 

  

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

| Introdução ao pensamento de Marx e Engels 

* O materialismo histórico-dialético. 

* Contribuição da dialética materialista para o desenvolvimento da pedagogia no século XX. 

Il Teoria crítico-reprodutivista: Althusser e a educação como aparelho ideológico de Estado. 

* A educação sob o prisma do materialismo histórico-dialético. 

* Estrutura e superestrutura: condições materiais e espirituais da vida humana. 

* Aparelho Repressivo do Estado e Aparelhos Ideológicos de Estado. 

* Da educação como aparelho ideológico reprodutor da dominação de classe. 

* Avaliação da análise de Althusser. 
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BIBLIOGRAFIA 
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Lisboa, Editorial Presença; Martins Fontes, 1980. 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007. 

COMPLEMENTAR: 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo, Moderna, 2006. 
BOURDIEU, Pierre; Passeron, Jean-Claude. A reprodução: Elementos para uma teoria do sistema de ensino. Petrópolis, Vozes, 

2014. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - EDUCAÇÃO E LUDICIDADE 
  

TIPO — ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0011 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 30h 
  

EMENTA: 
Estudo teórico e prática sobre a ludicidade (jogo, o brinquedo e a brincadeira) e suas relações com a aprendizagem e o desenvolvimento 
sócio-cultural, cognitivo e emocional dos alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Discussão sobre o papel 
da ludicidade na prática educativa. Vivência e análise de jogos e brincadeiras no contexto escolar. 
  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

II - Núcleo de aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 
Conhecer estudos sobre a Expressão 

Corporal e a Ludicidade na formação 
do educador e do educando da 

Educação infantil e Ensino 
fundamental (anos iniciais); 

  

HABILIDADES 
Compreender as diversas concepções 

de Ludicidade e Expressão Corporal; 
Refletir sobre o papel do Educador na 

condução de práticas educativas que 
tenham na ludicidade e na expressão 
corporal componentes essenciais; 

Compreender como se estruturam as 

práticas pedagógicas, levando em 
consideração o aspecto lúdico e 

corporal nos diversos componentes 
curriculares;   
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Concepção de ludicidade; 
Objetivos da expressão corporal e da ludicidade na formação do professor e do educando; 

Relações da infância com a ludicidade e a expressão corporal; 

Atividades lúdicas e de expressão corporal; 

A brincadeira e o jogo: Teorias, concepções, características, formas de ação, classificação, importância no desenvolvimento da 

criança e histórico. 

Brinquedoteca: um espaço vivo e dinâmico; 
Sistematização teoria x prática: planejar, organizar e executar as atividades na escola. 

  

  
BIBLIOGRAFIA 

BROUGÉRE, G. Jogo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

. Brinquedos e companhia. Campinas: Cortez, 2004. 

. Brinquedo e Cultura, São Paulo: Cortez, 2004 
BRUHNS, H. T. E; GUTIERREZ, G. (org.) O corpo e o lúdico: ciclo de debates lazer e corporeidade. Campinas: Autores Associados, 

2000. 
FORTUNA, T. R. Sala de aula é lugar de brincar? In: XAVIER, M.L.F. E DALLA ZEN, M.I.H. Planejamento em destaque: análises 

menos convencionais. Porto Alegre: Mediação, 2000 (Cadernos de Educação Básica, 6) 

FRIEDMANN, A. T. R. Brincar, crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo: Moderna, 1996. 
KISHIMOTO, T. M. (org.) O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 2000. 
KISHIMOTO, T. M. (org.) Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

WINNICOTT, W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - PEDAGOGIA E JUVENTUDE 
  

TIPO — ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0012 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL - 30h 
  

EMENTA: 
As diferentes concepções de juventude. Jovens, escolarização e trabalho. Jovens, participação política e movimentos sociais. Culturas 
e sociabilidades juvenis na sociedade contemporânea. Políticas públicas para juventude no Brasil. Questões do contemporâneo: mídia, 
consumo, tecnologia, violência e o lugar da escola na produção de subjetividades. 

  

ÁREA/EIXO/NÚCLEO COMPETÊNCIA (S): HABILIDADES 
|l- aprofundamentos de e Compreender a construção e Aprofundar questões conceituais em torno do tema 

estudos histórica e social do conceito de jovens e juventude. -Contextualizar as culturas e 
juventudes; sociabilidades juvenis na realidade brasileira. 

e Identificar e discutir as principais políticas públicas 
e Desenvolver uma visão crítica acerca para juventude no Brasil. 

do que é ser jovem no Brasil. e Analisar a relação entre juventude, escolarização e 
trabalho. 

e Analisar as ações coletivas de atores juvenis no 
cenário brasileiro.     

    CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Conceitos de juventude 
Condição juvenil e situação juvenil.   
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Diferença entre as noções de jovem e juventude. 
Elementos caracterizadores da condição juvenil. 

A emergência da questão juvenil na sociedade contemporânea 

Os jovens e a cidade. 
Juventude de periferia urbana. 

Movimentos culturais de juventude 
O jovem como sujeito de direitos. 
As políticas públicas para juventude no Brasil 

O Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Estatuto da Juventude 
Os jovens e a escola hoje - a evasão do ensino médio 
O protagonismo da juventude na 2º década dos anos 2000 
Juventude e participação política: um breve histórico. 
Atores juvenis e ações coletivas no Brasil contemporâneo. 
O mapa da violência-Juventude 
  

  
BIBLIOGRAFIA: 
ABRAMO, Helena Wendel; BRANCO, Pedro Paulo Martoni (Org.). Retratos da juventude brasileira: análises de uma pesquisa 

nacional. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo/Instituto Cidadania, 2005. 
CHARLOT, Bernard (Org.). Os jovens e o saber: perspectivas mundiais. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 

DAYRELL, Juarez(org.). Por uma pedagogia das juventudes: experiências educativas do Observatório da Juventude da UFMG. Belo 
Horizonte: Mazza Edições, 2016 

COMPLEMENTARES 

CATANI, Afrânio Mendes; GILIOLI, Renato de Souza Porto. Culturas Juvenis: múltiplos olhares. São Paulo, Editora UNESP, 2008. 

DAYRELL, Juarez. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. 

GROPPO, Luís Antônio. Juventude: ensaios sobre sociologia e história das juventudes modernas. Rio de Janeiro: DIFEL, 2000. 

PAIS, José Machado. Culturas juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1993.   
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TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro; LOPES, José de Sousa Miguel; DAYRELL, Juarez (Orgs.). A Juventude vai ao cinema. Belo 
Horizonte, Autência, 2009. 
SPOSITO, Marilia. Os jovens no Brasil: desigualdades multiplicadas e novas demandas políticas. São Paulo: Ação Educativa, 2003. 

SPOSITO, Marília. A sociabilidade juvenil e a rua: novos conflitos e ação coletiva na cidade. Tempo Social Revista de Sociologia da 
USP, São Paulo, v. 5, no 1 e 2, p. 161-178, 1993. 
SPOSITO, Marília. Estado do conhecimento: juventude. Brasília: INEP. 2000. 
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2014 — Os Jovens do Brasil. Brasília, 2015.   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA - NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0013 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
Estrutura e funcionamento do Sistema Nervoso Central. Bases neurais da aprendizagem, memória, atenção, percepção, linguagem, 

emoção e motivação. Plasticidade Neuronal. Relações entre neurociências e educação. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
Il —- Núcleo de Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 
Compreender os princípios dos 
mecanismos neurofisiológicos 
subjacentes aos processos de 
aprendizagem, memória, atenção, 

percepção, linguagem, emoção e 
motivação. 

Relacionar as contribuições da 
neurociência sobre diferentes 

processos psicológicos com a prática 
pedagógica comprometida com o 
desenvolvimento pleno da pessoa. 

Perceber como diferentes tipos de 
estimulação ambiental podem 

influenciar o desenvolvimento do 

cérebro humano e suas funções 

cognitivas, afetivas e motoras.   

HABILIDADES 
Identificar onde residem as funções 
mentais/cognitivas essenciais à 
interação humana. 

Reconhecer as bases neurais dos 
principais transtornos de aprendizagem, 
atenção e linguagem, possibilitando a 
inclusão escolar do aluno. 

Entender as etapas do 
desenvolvimento estrutural e funcional 
do cérebro da criança e seu impacto 
sob o comportamento do sujeito.     
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

| - O Sistema Nervoso Central 
e Estrutura do Sistema Nervoso Central 
e Funcionamento do Sistema Nervoso Central (neurônio, sinapses e neurotransmissores). 

Il - Bases neurais dos processos psicológicos 

Aprendizagem. 
Memória. 

Atenção. 

Percepção. 

Linguagem. 
Motivação e emoção. 

Ill - Relações entre neurociências e educação 
e Conceito de Plasticidade Neural. 

e À neurociência e a compreensão dos principais transtornos da aprendizagem, memória, atenção e linguagem presentes no 
cotidiano escolar. 
  

  
BIBLIOGRAFIA 

BEAR, M. F.; CONNORS, B. W.; PARADISO, M. A. Neurociências: Desvendando o Sistema Nervoso. 4. ed. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2017. 
COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. Neurociência e educação: como o cérebro aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
DAVIDOFF, L. Introdução à Psicologia. 3.ed. São Paulo: Person Makron Books, 2001. 
HERCULANO-HOUZEL, S. O cérebro nosso de cada dia: descobertas nas neurociências sobre a vida cotidiana. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2012. 
KANDEL, E. et al. Princípios de neurociências. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2010.   
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  PANTANO, T; ZORZI, J.L. (Org). Neurociência Aplicada a Aprendizagem. São José dos Campos: Pulso Editorial, 2009. 
RODRIGUES, P. M. Funções Executivas e Aprendizagem: o uso de jogos no desenvolvimento das funções executivas. Salvador: 
SANAR, 2017. 
RELVAS, M. P. Neurociência e Transtornos de Aprendizagem: as múltiplas eficiências para uma educação inclusiva. Rio de 
Janeiro: Wak, 2011. 

VELASQUES, B. B.; RIBEIRO, P. Neurociências e Aprendizagem: Processos Básicos e Transtornos. Rio de Janeiro: Rubio, 2014.   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA — ÉTICA 
  

TIPO - ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0014 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA: 
Estudo da moralidade e da ética. Liberdade, autonomia e consciência moral. Ética filosófica e ética científica. Teorias éticas 
teleológicas e deontológicas. Questões éticas clássicas e contemporâneas. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 
|| — Núcleo de Aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

* Compreender o que seja a moralidade, a 

ética e os seus respectivos lugares na vida 
humana. 

e Conhecer os diferentes tipos de teorias 
éticas e suas características distintivas. 
* Refletir sobre a vida e as ações humanas a 

HABILIDADES 

* Perceber a importância dos estudos da 
moral e da ética para a formação integral do 
ser humano. 

* Comparar as diversas teorias éticas e 
compreender a lógica de seus 
funcionamentos e das principais críticas a     partir da perspectiva ética. elas dirigidas. 
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* Analisar problemas da vida cotidiana à luz 
de perspectivas éticas distintas. 

  
  

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

| Da ética 

* Definindo moral e ética. 

* Ética, filosofia e ciência. 

* Liberdade, autonomia e consciência moral. 

Il Tipos de teorias éticas 
* Das teorias como instrumentos. 

* Teorias éticas deontológicas. 

* Teorias éticas teleológicas ou consequencialistas. 

III Análise de teoria ética deontológica 

* A ética de Kant. 

* Da fundamentação da moralidade na razão pura. 

* O imperativo categórico. 

IV Análise de teoria ética teleológica 

* Hedonismo e consequencialismo. 

* O utilitarismo de Bentham. 

* Cálculo hedonista.   
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V Aplicações 
* Usos contemporâneos das teorias kantiana e utilitarista. 

  

  

BIBLIOGRAFIA 

BENTHAM, Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. In: Os Pensadores (Bentham e Mill). São Paulo, 

Abril Cultural, 1979. 
HOLLANDE, Stephen. Bioética: Enfoque filosófico. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, Loyola, 2008. 
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Lisboa, Edições 70, 2008. 
VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1996. 

COMPLEMENTAR: 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Bauru, Edipro, 2009. 
LAÉRCIO, Diógenes. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 2008. 
MARCONDES, Danilo. Introdução à história da filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 2002. 
MILL, John Stuart. Utilitarismo. São Paulo, Martins Fontes, 2000.   
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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 
  

CAMPUS PETROLINA 
  

DISCIPLINA —- TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA 
  

TIPO — ELETIVA 
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA - E0015 
  

CARGA HORÁRIA TOTAL — 30h 
  

EMENTA 
Gênese da Educação contextualizada para a convivência com o Semiárido no Brasil: contexto histórico, concepções e a dimensão 
político pedagógica; os princípios norteadores. As práticas em evidência. O itinerário pedagógico como elemento inovador nas práticas 
de Educação Contextualizada. 

  

  
ÁREA/EIXO/NÚCLEO 

II - Núcleo de 
aprofundamento 

  

COMPETÊNCIA (S) 

Compreender os fundamentos 

históricos, políticos e 

pedagógicos da Educação para 

a Convivência com o Semiárido 
Brasileiro; 

Avaliar o atual estado da arte 

desta proposta nas políticas 
públicas da educação brasileira 

enquanto prática educativas 
inovadoras. 

  

HABILIDADES 
e Abordar com coerência na perspectiva crítica sobre os pressupostos 

políticos presentes na proposta da educação contextualizada na 

perspectiva do semiárido brasileiro; 

e Apreciar criticamente algumas propostas voltadas para esse 

contexto; 

e Analisar algumas das experiências existentes sobre educação com 

aspectos voltados para a convivência com semiárido nordestino.     
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
| - A Educação contextualizada para convivência com o Semiárido gênese e os desdobramentos dessas práticas educativas; 
Educação do Campo e Educação para a Convivência com o Semiárido Brasileiro- Aproximações e diferenças; 

Princípios norteadores da ECSA. 
Il - O processo de implementação da Educação contextualizada para a convivência com o Semiárido no Brasil: contexto histórico, 

concepções e a dimensão político pedagógica; 
HI - Problematizando as práticas pedagógicas inovadoras, a formação dos/as educadores/as e o sistema educacional; 

O itinerário pedagógico nas praticas educativas contextualizadas; 
Ferramentas pedagógicas de abordagem da realidade. 

  

BIBLIOGRAFIA 
KUSTER, Ângela; MATTOS, Beatriz Helena Oliveira de Mello (orgs.). Educação no contexto do semi-árido brasileiro. Juazeiro, BA: 
Selo editorial RESAB, 2007. 

REIS, Edmerson dos Santos. Educação do Campo e desenvolvimento rural sustentável: avaliação de uma prática educativa. 

Juazeiro: BA: Gráfica e Editora Franciscana, 2004. 
RESAB. Educação para a Convivência com o Semiárido Brasileiro - Reflexões teórico-práticas. Juazeiro — BA: Secretaria 
Executiva da RESAB, 2004. 

RESAB, Selo Editorial. Caderno Multidisciplinar Educação e contexto do semi-árido brasileiro — Educação e convivência no 
Campo... Analisando saídas e propondo direções. Ano 01, Nº 02. Juazeiro - BA: RESAB, 2006. 

RESAB, Selo Editorial. Caderno Multidisciplinar - Educação e Contexto do Semi-Árido Brasileiro. Refletindo a Educação no 
Semi-Árido Brasileiro... Ousando e fazendo a diferença. Ano 01/01. Juazeiro, BA: Selo Editorial RESAB, 2006. 

    COMPLEMENTAR REIS, Edmerson dos Santos. Educação para um desenvolvimento rural sustentável. In: Revista Marco Social — Educação e 
empreendedorismo no campo. Vol. 07, Nº 01/2005. (págs. 20-25). Rio de Janeiro: RJ: Instituto Souza Cruz, 2005. 
REIS, Edmerson dos Santos. Entrelaçando os saberes para compreender a relação educação rural e desenvolvimento local sustentável. 
In: SÁ. Edna Maria Alencar et al. O professor-pesquisador e a construção de novos discursos. 2. ed. p. 67-84. Recife: PE: EDUPE, 

2004   
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REIS, Edmerson dos Santos e CARVALHO, Luzineide Dourado (Orgs.). Educação contextualizada: fundamentos e práticas. Juazeiro, 
BA: UNEB/ Departamento de Ciências Humanas — Campus Ill / NEPEC-SAB / MCT / CNPq / INSA, 2011. 
REIS. Edmerson dos Santos; BARROS, Edonilce da Rocha. A experiência de uma escola rural no contexto do projeto de 

desenvolvimento local de Massaroca, semiárido-baiano. In: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Vol. 87, Nº 216, p. 236-248. 
Brasília: DF: MEC/INEP, 2006 
REIS, Edmerson dos Santos; NÓBREGA, Maria Luciana da Silva Nóbrega;, CARVALHO, Luzineide Dourado. Educação para 
Convivência com o Semiárido Brasileiro: reflexões por dentro da UNEB. Juazeiro: UNEB/DCH-III/SELO EDITORIAL RESASB, 2011. 
REIS, Edmerson dos Santos; PINZOH, Josemar da Silva. O paradigma cultural: interfaces e conexões. Curitiba: Editora CRV, 2016. 
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11.ed.rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2011. 

SOUZA, Ivânia Paula Freitas & REIS, Edmerson dos Santos. Educação para a convivência como Semi-árido - reencantando a 
educação a partir das experiências de Canudos, Uauá e Curaçá. Coleção convivendo com o Semi-Árido. São Paulo: Editora 
Peirópolis, 2003   
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