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1. Considerações Iniciais 

 

Conforme as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº9394/96) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, Licenciatura, instituídas pela Resolução CNE/CP N° 1, de 15 de maio de 

2006 publicada no DOU de 11 de abril de 2006, apresentamos o relatório de Avaliação 

do Curso e o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade de 

Pernambuco/Campus Mata Norte, para o qual solicitamos a análise e a renovação do seu 

reconhecimento. 

 

O PPC do curso de Pedagogia obedece às diretrizes do MEC para os cursos de 

licenciatura, apresentando às 400 horas de Estágio Supervisionado e 400 de Prática, 

com duração de 8 (oito) semestres. Tendo em vista a necessidade de melhor qualificar o 

profissional na área de formação de professores e atender às exigências da inclusão do 

uso de novas tecnologias na educação, inserimos, no presente projeto, 20% de carga 

horária a distância em cada disciplina. Dessa forma, para cada componente curricular de 

60 horas se tem 03 horas semanais presenciais e uma à distância e as disciplinas de 30 

horas, passa a obedece à mesma percentagem.   

O Estágio Supervisionado foi organizado de modo a dar continuidade à prática, 

entendida neste projeto como parte de alguns componentes curriculares, principalmente 

aqueles que estão mais relacionados com as disciplinas fundamentais para formação do 

profissional da pedagogia, em busca de vivenciar de modo sistemático a dimensão 

teórica e prática.  

O curso de Pedagogia da Mata Norte ora apresentado para análise e aprovação tem 

seguido em escala ascendente de análise pelo MEC/ENADE. No período de 2008 a 

2011, foi avaliado com o conceito 2, mas no período subsequente, superou tal conceito 

e recebeu o conceito 3.   

O resultado da avaliação de larga escala supracitado representa os esforços realizados 

por toda a UPE, no sentido de favorecer a qualificação docente, melhorar as condições 
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de trabalho desenvolvido pelos professores e coordenadores, CONSOLIDAÇÃO de 

uma malha curricular em sintonia com as demandas sociais apresentadas para a atuação 

do pedagogo em diferentes espaços educativos, bem como, pelo fortalecimentos dos 

vínculos dos alunos com a pesquisa e a extensão, elementos constituintes da 

Universidade.     

A seguir, o relatório de avaliação do curso de Pedagogia apresentará os caminhos 

trilhados em busca para a vivencia do avanços e superação dos desafios da referida 

licenciatura.   
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O Curso de Pedagogia do Campus Mata Norte foi reconhecido pela Portaria nº 0964, 

em 13/06/1991 e configura-se como o grande responsável pela oferta das disciplinas 

pedagógicas nas diversas Licenciaturas do Campus Mata Norte. Atualmente o curso tem 

uma carga horária de atividades acadêmicas de 3445 horas(Cf. Resolução CNE/CES nº 

3 de 2 de Julho de 2007), com integralização mínima de quatro anos/oito períodos e 

integralização máxima de sete anos/quatorze períodos.  

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

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

organização do trabalho pedagógico. Busca oferecer disciplinas atualizadas em que o 

foco seja o atendimento da complexidade da organização escolar, principalmente, em 

uma percepção que privilegie o/a educador/a social. A formação dos professores/ 

pedagogos vem sendo estruturada em uma malha curricular que valoriza disciplinas de 

um núcleo comum a todos que buscam a formação em Pedagogia, em consonância com 

outros cursos espalhados pelo Brasil e, em alguma medida, atendendo as especificidades 

regional local.  

 

O aprofundamento dos estudos para a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Licenciatura em Pedagogia da UPE Campus Mata Norte foi estruturado nas 

resoluções CNE/CP 27/2001 de 02/10/2001, CNE/CP1 de 18/02/2002 e CNE/CP2 de 

19/02/2002, CNE/CP9 de 02/10/2001 e às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia. Nesse processo algumas demandas foram observadas com vistas à 

melhoria da sua qualidade, dentre elas podemos destacar a:  

-  mudança da malha curricular, atentando para a carga horária dos componentes e os 

objetivos formativos de cada um deles, visando garantir o atendimento, não apenas da 

demanda do mercado de trabalho na área específica da pedagogia, mas promover uma 

melhoria na atuação dos profissionais egressos do curso;  

 - oferta de uma gama maior de opções de componentes curriculares eletivos, de modo 

que para os alunos pudessem escolher dentro dos semestres, os componentes eletivos de 

maior interesse da maioria. 
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-  inserção do componente curricular Estágio Supervisionado na grade de horário 

semanal, garantindo que os estudantes vivenciassem o tal componente na sua rotina,  

dentro das 20 horas semanais (segunda à sexta-feira). Nesse processo, inicio-se uma 

articulação dos professores responsáveis pelo Estágio Supervisionado com atividades 

integradoras de outros componentes curriculares em um movimento de inter-relação 

entre teoria, prática e contexto educativo (práxis), a fim de diluir a dicotomia entre 

teoria e prática e concretizar o estágio como atividade teórica instrumentalizadora da 

práxis.  

- inserção do componente de Prática (400 horas) em estreita vinculação com 

componente curriculares específicos, garantindo, dessa forma, uma operacionalização 

da teoria com a dimensão prática na vivencia do curso;  

- atualização dos componentes curriculares e das referencias e bibliografias, observando 

as demandas sócias e as orientações bibliográficas do Exame Nacional do Desempenho 

do Estudante (ENADE);  

- inserção de disciplinas eletivas de 60 horas ofertadas na modalidade semi-presencial 

(03 horas semanais presenciais e uma à distância),  através da tecnologia remota. O 

objetivo dessa nova configuração visa atender as novas diretrizes do MEC para os 

cursos de licenciatura, adequando-as 400 horas de Estágio Supervisionado e 400 de 

Prática. Tal ajuste está aportado nas indicações do Ministério da Educação, 

considerando o disposto no art. 81 da lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e no art 1º 

do Decreto de nº 2.494 de 10 de fevereiro de 1998 que afirma que as instituições de 

ensino superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus 

cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 

utilizem modalidade semi-presencial, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte 

por cento) da carga horária total do curso, com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996.  

Em cumprimento as orientações do inciso terceiro do Decreto supracitado, as avaliações 

das disciplinas ofertadas semi-presenciais são realizadas de forma presencial.  

- regulamentação das  atividades complementares integradoras (150 horas), compostas 

por atividades científico-culturais; 
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ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICO-CULTURAIS- ACCS 

 

Tomamos com modelo a tabela de pontuação adotada no campus Mata Norte, porém, 

consideramos a carga horária dos alunos bolsistas e voluntários iguais. 
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ALUNO(A)  
DATA DE INICÍO  

DO CURSO  (MÊS/ANO): 
 

ATIVIDADES ACADÊMICAS CIENTÍFICO-CULTURAIS CARGA HORÁRIA  

CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA  

FORMA DE  

COMPOVAÇÃO  

PONTUAÇÃO 

APRESENTAD

A  

SEMESTRE 

/ANO   

MONITORIA 

   Bolsista 

 

20h 
Certidão da Coordenação do Curso 

e do professor da disciplina 
     Voluntário 

 
20h 

TRABALHO 

PUBLICADO 

Artigos publicados em anais de eventos 

científicos e em periódicos. 
60h 

Carta de aceite para publicação, 

cópia do artigo publicado. 
  

Resumo publicado em anais de congresso. 10h 
Carta de aceite para publicação, 

cópia do artigo publicado. 
  

PARTICIPAÇÃO EM  

EVENTO 

CIENTÍFICO 

Apresentação de trabalho em Congresso, 

Seminário, Encontros, Simpósios, dentre outros 

(na área do curso) 

20h 
Certificado de participação no 

evento. 
  

Apresentação de trabalho em Congresso, 

Seminário, Encontros, Simpósios, dentre outros 

(em áreas afins) 

10h 
Certificado de participação no 

evento 
  

Participação Geral Seminários de Grupo de 

Pesquisa e Palestras 
30h 

Certificado de participação no 

evento 
  

Participação como ouvinte em 

Congressos/Seminários e Colóquios 
10h  

Certificado de participação no 

evento 
  

Participação em Minicursos e/ou realização de 

Minicursos 
40h 

Certificado de participação no 

evento 
  

Encontros de Capacitação Docente na área do 

Curso na Escola 
40h 

Certificado de participação no 

evento 
  

Participação em Oficinas Científicas ou 

Pedagógicas  
30h  

Certificado de participação no 

evento 
  



                                                        

 

 CAMPUS MATA NORTE 

14 

 

 
PESQUISA 

Participação em Projeto  Bolsista 60h Certidão do líder do grupo e do 

professor orientador 
  

 Voluntário 60h 

EXTENSÃO 

Curso de Extensão 30h Certificado de participação    

Projetos Comunitários, Institucionais 

e demais atividades afins. 
30h Certificado de participação   

Estágio Extracurricular  30h Certificado de participação   

Participação em Projeto  Bolsista 60h 
Certidão do professor orientador   

 Voluntário 60h 

ASSINATURA DO 

ALUNO 

 DATA   

 

ASSIANTURA DO 

PROFESSOR 

COODENADO DE 

ACCC 

 DATA  

ASSINATURA DO 

COORDENADOR 

DO CURSO  

 DATA  
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- obrigatoriedade do Trabalho de Conclusão de Curso para garantir a formação de um 

professor pesquisador que possa construir habilidades no âmbito da pesquisa. Nessa 

direção, foi definido um agrupamento de linhas de Pesquisa que norteassem os alunos 

na construção dos TCC e garantisse uma diversidade de temas a serem abordados em 

suas escolha de objeto de pesquisa. Na ordenação, foram elencados 23 áreas temáticas: 

01– História da Educação  

02 – Movimentos sociais, sujeitos e 

processos educativos  

03–Didática  

04–Estado e Política Educacional  

05–Educação Popular  

06 – Educação de Crianças de 0 a 6 anos  

07–Formação de Professores  

08–Trabalho e Educação  

09 – Alfabetização, Oralidade, Leitura e 

Escrita  

10– Política da Educação Superior  

11-Currículo  

12 – Educação Fundamental 

13 – Sociologia da Educação  

14 – Educação Especial  

15 – Educação e Comunicação  

16 – Filosofia da Educação  

17 – Educação de Pessoas Jovens e 

Adultas  

18 – Educação Matemática  

19 – Psicologia da Educação  

20 – Educação e Relações Étnico-Raciais  

21 – Educação Ambiental  

22 – Gênero, Sexualidade e Educação  

23 – Educação e Arte  

  

http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt02
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt03
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt03
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt04
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt05
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt06
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt07
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt08
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt09
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt10
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt10
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt11
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt12
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt13
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt14
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt15
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt16
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt17
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt18
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt18
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt19
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt20
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt21
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt22
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt23
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho-comite-cientifico/grupos-de-trabalho/grupos-de-trabalho/gt24
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- A luta pela contratação, por meio de concurso público e da nomeação de professores 

efetivos para compor o quadro permanente de docentes do curso, o que resultou na 

chegada de 4(quatro) novas docentes com titulação de doutora.  

No panorama das demandas e ações tomadas frente a realidade vivenciada no curso, um 

dos impactos positivos sofrido foi a elevação, na última avaliação do Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes (Enade), do conceito do exame de 2 para 3 (três) em 

2012, o que significou, para o MEC e para a instituição,  o reconhecimento da melhoria 

da qualidade do curso da UPE.  

Na proposta deste PPC busca-se desenvolver na formação do pedagogo habilidades e 

competências, em conformidade com as contingências sociais e acadêmico-científicas e 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Pedagogia. O propósito de 

formar profissionais que tenham conhecimento interdisciplinar, postura ética e crítica, 

competência e habilidade para intervir efetivamente na sociedade; 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 na educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental  como base de sua identidade profissional. 

Apresentaremos a seguir as mudanças sugeridas na malha curricular, a fim se atingir os 

objetivos desejados para a formação dos alunos e alunas do curso de pedagogia.  
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O curso de Pedagogia ofertado pela Universidade de Pernambuco/Campus Mata 

Norte é denominado de Curso de Licenciatura em Pedagogia.  Ele é organizado em 

3445 horas (Cf. Resolução CNE/CES nº 3 de 2 de Julho de 2007), sendo 3.145 horas de 

disciplinas obrigatórias e 300 horas de disciplinas eletivas.  A integralização mínima do 

curso é no período de 4 (quatro) anos/8 (oito) períodos, e a integralização máxima é de 

7 (sete) anos/14 (quatorze) períodos. 

 

Modalidade   

A licenciatura em Pedagogia é realizado de modo presencial, com oferta de disciplinas 

eletivas na modalidade semipresencial. Tal proposta considera o art. 81 da lei nº 9.394 

de 20 de dezembro de 1996 e o art. 1º do Decreto de nº 2.494 de 10 de fevereiro de 

1998, que autoriza a realização que todas eletivas tem até 20% da carga horária na 

modalidade à distância, com a execução de provas presenciais.  

 

Turnos de funcionamento:  

O curso funciona com um turno no horário da noite - 01 (um) – noite.  

Número de vagas por entrada:  

O Campus Mata Norte oferece para o Curso de Licenciatura em Pedagogia 60 vagas 

para uma única entrada no turno da noite, no horário das 18h45min. às 22 horas. 

Público Alvo:  

 

O curso atende a uma demanda de estudantes em sua maioria oriundos das redes 

públicas estadual e municipal. Grande parte desses alunos já está inserida no mercado 

de trabalho, exercendo atividades profissionais, principalmente, nas áreas comerciais e 

educacionais.  
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Forma de Ingresso:  

O curso de Licenciatura em Pedagogia tem como forma de ingresso o vestibular 

realizado anualmente pela própria Universidade de Pernambuco.  

Números de vagas:  

60 vagas  

Percentual de alunos matriculados, desvinculados, formados e Retidos:   
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ANO/SEMEST

RE 

MATRICULA

DOS 

DESVINCULA

DOS 

GRADUAD

OS 

RETENÇ

ÃO 

1º/2009 228 02 18 11 

2º/2009 221 08 37 10 

1º/2010 228 09 03 16 

2º/2010 222 06 61 18 

1º/2011 226 04 08 22 

2º/2011 215 04 38 48 

1º/2012 228 02 02 15 

2º/2012 220 02 47 11 

1º/2013 223 09 01 09 

2º/2013 217 02 32 06 

1º/2014 236 04 06 54 

2º/2014 229 03 51 15 

  

Fragilidade(s)  

Destacamos como fragilidades no curso de Pedagogia a carência de contratação de 

professores de áreas especificas, tai como: metodologia do ensino de ciências,  

metodologia do ensino da matemática e educação infantil, para comporem o quadro 

efetivo da instituição/curso.  
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1.16 Últimos resultados das avaliações internas e externas do curso  

A fragilidade identificada no Curso de Pedagogia  impactou nas avaliações internas 

(Comissão Própria de Avaliação – CPA) e de avaliações externas (Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior – SINAES), as quais atribuíram o conceito 2, durante o 

período 2007 a 2011, numa escala de 1 a 5, o que exigiu de todos os docentes, discentes 

e da própria Universidade uma tomada de decisões e medidas com vistas à melhoria da 

qualidade curso.  

A avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), realizada em 

2012, o Curso de Pedagogia do Campus Mata Norte obteve conceito 3 (três), o que 

significou o reconhecimento da melhoria da qualidade do curso da UPE, reflexo de um 

processo de reestruturação face às novas exigências educacionais e às novas diretrizes 

da Universidade de Pernambuco – UPE, que tem focado as suas ações na construção da 

melhoria da qualidade dos seus diversos cursos. 

 

Face às novas exigências educacionais e aos resultados da avaliação, o Curso 

de Pedagogia através de sua coordenação, de seu Pleno e de seu Núcleo Docente 

Estruturante  realizou alterações significativas na estruturação do curso e da construção 

do seu PPC. Houve alterações no que diz respeito à concepção do curso e identidade do 

pedagogo, a matriz curricular, a carga horária, da concepção do Estágio Supervisionado, 

da Prática, da Pesquisa e do TCC na formação dos professores, como também no perfil 

do egresso e na definição de linhas de pesquisa (áreas temáticas) para o Estágio e TCC, 

bem como a regulamentação das  atividades complementares integradoras. 
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Perfil dos profissionais formados 

O curso de Pedagogia visa formar profissionais que tenham conhecimento 

interdisciplinar, postura ética e crítica, competência e habilidade para intervir 

efetivamente na sociedade; 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 na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental  como base de sua identidade profissional. 

Nessa direção o egresso do curso de Pedagogia, conforme art. 5º da Resolução CNE/CP 

01/2006, deverá estar apto a: 

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária; 

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir 

para o seu desenvolvimento nas dimensões, física, psicológica, intelectual e social, entre 

outras; 

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano), assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria, ou seja, jovens e adultos (EJA) nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 

IV - trabalhar em espaços escolares e não escolares (movimentos sociais, ONGs, 

empresas, hospitais, entre outros) na promoção da aprendizagem de sujeitos no processo 

educativo; 

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, 

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

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,  História, Geografia, Arte, 

Educação Física de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano; 
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VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; 

VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a 

família e a comunidade; 

IX – Respeitar a diversidade cultural, étnico-raciais, de gêneros, geracionais,  sociais, 

religiões, necessidades especiais, orientações sexuais, entre outras; 

X - 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; 

XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a pedagogia, as 

ciências da educação e as demais áreas do conhecimento; 

XII - participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, implementação, 

coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

XIII - participar da gestão das instituições, planejando, executando, acompanhando e 

avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não escolares; 

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre outros, sobre: alunos e 

alunas e a realidade sociocultural em que estes desenvolvem suas experiências não 

escolares; processos de ensinar e de aprender; em diferentes meios ambiental-

ecológicos; propostas curriculares; e sobre organização do trabalho educativo e práticas 

pedagógicas; 

XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 

conhecimentos pedagógicos e científicos; 

XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras determinações 

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

avaliação às instâncias competentes. 
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No caso dos professores indígenas e de professores que venham a atuar em escolas 

indígenas, dada a particularidade das populações com que trabalham e das situações em 

que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão: 

I - promover diálogo entre conhecimentos, valores, modos de vida, orientações 

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

e os provenientes da sociedade majoritária; 

II - atuar como agentes interculturais, com vistas à valorização e ao estudo de temas 

indígenas relevantes. 

Ressaltamos que as mesmas determinações se aplicam à formação de professores para 

escolas de  remanescentes de quilombos ou que se caracterizem por receber populações 

de etnias e  culturas específicas. 
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A malha curricular hoje em atividade no curso de Pedagogia foi aprovada pelo 

Conselho Estadual de Educação para se vivenciada nos anos de 2007 a 2012.  

Tendo em vista as mudanças ocorridas no cenário educacional e a chegada no 

Mestrado em Educação na unidade, novas demandas promoveram a reformulação da 

malha curricular do curso.     

A aprovação pela CAPES do Mestrado Profissional em Educação na Unidade da 

Mata Norte, formando a 1ª turma em 2014.2. O referido programa compromete-se com 

o um dos grandes desafios para as universidades públicas: a formação de professores 

para o nível de educação básica, que atuem como agentes críticos reflexivos no diz 

respeito à intervenção na realidade das escolas visando o desenvolvimento de 

competências necessárias à implementação das políticas educacionais que melhorem a 

profissionalização docente. Nesta proposta, duas linhas de inscrevem, em sintonia, 

também, com a formação dos licenciados de Pedagogia e demais licenciaturas.  

LINHA 1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Esta linha estuda a formação inicial e continuada de professores da Educação 

Básica, as práticas pedagógicas, os processos de ensino-aprendizagem e de 

profissionalização docente, particularmente, currículo, linguagem e prática pedagógica, 

ensino de ciências, didática de conteúdos específicos, prática docente, tecnologias da 

informação e comunicação na educação, ensino da matemática, ensino de história.  

LINHA 2: POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL  

Esta linha estuda questões relacionadas com os processos de políticas 

educacionais, tais como: marco legal da educação, gestão democrática, organização da 

educação nacional, educação ambiental e educação do campo. Esta linha investiga 

também a gestão da escola em múltiplas dimensões articulados com a formação 

docente. 

  A chegada do mestrado na Universidade também fortaleceu o grupo de pesquisa 

Grupo de pesquisa “Estudos Multidisciplinares: Cultura, Práticas Educativas, Políticas e 

Gestão Educacional e Meio Ambiente”, coordenado pela professora doutora Maria de 

Fátima Gomes da Cruz, professora do curso de Pedagogia e do referido mestrado.  
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  A aprovação do mestrado, fortaleceu a graduação fez-nos pensar em uma nova 

proposta em sintonia com a formação de professores, em atenção, também as linhas de 

mestrado supracitadas.  

 

Sistemáticos encontros de discussão sobre a malha curricular 2007 geraram 

algumas considerações:  

a. Insuficiência de vínculo das disciplinas da graduação com o Mestrado Profissional em 

Educação, elaborado por professores doutores integrantes do curso de Pedagogia; 

b. Desarticulação das dimensões da Prática Pedagógica em componentes curriculares 

distribuídos ao longo dos semestres letivos; 

c. Descumprimento às demandas legais surgidas nos últimos anos: por exemplo, a 

disciplina de TCC, a qual passou a ser presença obrigatória nos nas licenciaturas; 

d. Inadequação da localização ou concentração das disciplinas ao longo do Curso, 

desatentando para a boa formação acadêmica, como por exemplo: as disciplinas de 

Conteúdo e Metodologia em Língua Portuguesa; Matemática; Ciências da Natureza; 

Geografia e História localizavam-se apenas no 6º período, limitando a oportunidade de 

os estudantes terem experiências, em diferentes semestres, com conteúdos basilares para 

a sua formação polivalente, no decorrer do curso, e retardando a sua possibilidade 

vivenciarem a articulação entre teoria-prática em seus estágios remunerados.       

e. Insuficiência de disciplinas eletivas ante a demanda do contexto de formação de 

professores;   

f.    Inadequação da temática da disciplina eletiva “Educação e Novas Tecnologias (8ª 

período)” tendo em vista a inserção dos nossos alunos no mundo da tecnologia e a 

necessidade dos demais componentes curriculares também vivenciarem a tecnologia em 

seu processo metodológico de formação docente, sem restringir essa discussão a um 

componente curricular, no final de sua formação.  
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I. Malha curricular de 2007: proposições de reformas 

 

As considerações acima destacadas geraram estratégias de aperfeiçoamento na 

proposta de malha curricular que ora se apresenta no PPP do curso de Pedagogia, a ser 

vivenciado após a provação do CEE.  

 

a. Estreitamento da malha curricular, a ser vivenciada, com a formação dos professores na 

contemporaneidade;  

b. Aumento da carga horária de alguns componentes curriculares, em sua parte prática, 

para contemplar as demandas da pedagogo/polivalente; 

c. Vinculação da malha curricular do curso com o Mestrado em Educação, considerando 

as linhas de formação contempladas pelo referido Programa: Política e Gestão da 

Educação e Formação de Professores; 

d. Incorporação de novas disciplinas, alteração de nomenclaturas de outras e a atualização 

de todos os ementários, referencias e bibliografias.  

 

 

II. Malha curricular 2013: modificações e razões 

1º período 

A disciplina “Psicologia do Desenvolvimento” foi substituída por “Psicologia 

Evolutiva”. A disciplina Prática Pedagógica I juntou-se a Pesquisa, resultando em 

“Pratica Pedagógica I e Pesquisa”  

2º período 

 

A disciplina “Língua Portuguesa: Sintaxe e Semântica” foi retirada do programa e 

substituída pelo componente curricular eletivo “Gênero Textual Acadêmico-Científico”. 

Neste mesmo período, foi retirada a disciplina “Organização da Educação Nacional”, 

sendo substituída por “Política e Organização da Educação Nacional”.  
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A disciplina de “Prática Pedagógica II” foi incorporada ao componente curricular 

“Pesquisa II”, gerando a identificação “Prática Pedagógica e Pesquisa II”.  

3º período 

 

A disciplina de “Alfabetização e letramento”, antes localizada no 5º PERÍODO, 

promoveu a inserção dos alunos, nos primeiros anos de formação, com a reflexão sobre 

a língua falada e escrita, em seus múltiplos processos de letramento.   

 

A disciplina de “Fundamentos da ed. Infantil”, antes localizada no 4ª período, é inserida 

no semestre anterior e tem a nomenclatura alterada para “Educação Infantil”, tendo em 

vista o seu objetivo e metodologia incorporar a dimensão prática que transcende aos 

fundamentos.  

Neste mesmo período foi inserida a  disciplinas “Educação para as Relações Étnico-

raciais”, foi inserida em cumprimento ao termo da legislação em vigor (Lei 10639/2003 

e 11645/2008), que substituiu História e cultura afro-brasileira nos currículos escolares.  

4º período 

A disciplina “Conteúdo e Metodologia em Língua Portuguesa”, antes vivenciada no 6º 

período, passa a ser identificada como “Fundamentos e Métodos do Ensino da Língua 

Portuguesa”. O componente “CONTEUDO E METODOLOGIA EM MATEMÁTICA”, 

também vivenciados no 6º período, é alterado para “Fundamentos e Métodos do ensino 

da Matemática”.  

O componente “Literatura infantil”, antes vivenciado no 6º período, também sofre 

alterações para “Literatura infanto-juvenil”; com vista a ampliar as especificidades dos 

conteúdos tratados, contemplando as mais variadas faixas etárias.  

A disciplina “Ética e cidadania”, antes vivenciada no 8º período, passa a ser oferecida 

no 4º, por ser um momento em que os alunos estão vivenciando a disciplina de 

“Pesquisa em Educação”. Portanto, a reflexão sobre ética na pesquisa apresenta-se 

como relevante para os diálogos travados na prática do pesquisador e nos contexto 

interdisciplinares. 
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5º período 

 

A disciplina “Avaliação educacional” é retirada tendo em vista a sua inserção no 4º 

período. 

O componente “Currículo e Gestão Escolar” substitui a disciplina de Políticas e Gestão 

Escolar, presente no 7º período, tendo em vista a necessidade de refletir de modo mais 

específico sobre a organização do currículo dentro de um contexto de gestão;  

O componente “ESTÁGIO I: Diagnose e Proposta Pedagógica das Instituições 

Escolares e Não Escolares” passa a ser identificado com “Intervenção Pedagógica na 

Educação Infantil”, considerando a relevância de atendermos as especificidades da 

educação infantil, em paralelo com as metodologias do ensino presentes nos períodos 

iniciais.  

6º período  

São introduzidas as disciplinas “Avaliação da Aprendizagem”, antes vivenciada no 8º 

período e “Educação de Jovens e Adultos”, antes vivenciada no 5º período.  

O “ESTÁGIO II: AÇÕES DOCENTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL” é reformulada e passa a ser identificado 

como “Ações docentes do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental”.   

7º período  

É inserida a disciplina “Fundamentos e Métodos do Ensino das Ciências da Natureza”, 

antes vivenciada no 6º período.  

O “ESTÁGIO III: AÇÕES DOCENTES NO NORMAL MÉDIO E INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA NA PRÁTICA DE COORDENAÇÃO” é reformulado para “A atuação 

do pedagogo na coordenação pedagógica em espaços escolares e não escolares”.  
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Nesse período os alunos passarão a vivenciar o componente Coordenação 

Pedagógica, por em prática as reflexão teórico-metodológicas no Estágio supracitado.  

 

8º período  

O componente “EDUCAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS” é substituído por 

“Educação, Trabalho e Tics”, sendo agregado neste componente reflexões sobre o 

mundo do trabalho docentes e a inserção das mais diversas tecnologias a sua prática.  
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III. Malha de disciplinas 2015 

Nº 

COMPONENETES CURRICULARES 

  

PERÍODO ORD CH 

2.  Linguagem na produção do conhecimento 60 1º 

3.  Antropologia 60 1º 

4.  Psicologia Evolutiva 60 1º 

5.  Fundamentos Filosóficos da Educação 60 1º 

6.  Fundamentos Sociológicos da Educação  60 1º 

7.  Prática Pedagógica e Pesquisa 30 1º 

  TOTAL 330   

8.  AACC 15  

9.  História da Educação 60 2º 

10.  Filosofia da Educação  60 2º 

11.  Psicologia da Aprendizagem 60 2º 

12.  Política e Organização da Educação Nacional 60 2º 

13.  Prática Pedagógica e Pesquisa II 30 2º 

14.  Introdução à metodologia do trabalho científico  30 2º 

 TOTAL 270 2º 

 ACC 15  

15.  Alfabetização e letramento 60   
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16.  Didática 60 3º 

17.  Educação Infantil 60 3º 

18.  História da Educação no Brasil 60 3º 

19.  Metodologia Científica 30 3º 

 TOTAL 270 3º 

 AACC 15  

20.  Planejamento Educacional 60 4º 

21.  Fundamentos e Métodos do Ensino da Língua 

Portuguesa 

60 4º 

22.  Fundamentos e Métodos do ensino da 

Matemática 

60 4º 

23.  Pesquisas em educação 60 4º 

24.  Ética e cidadania 30 4º 

25.  Literatura Infanto-Juvenil  60  

 TOTAL 270 5º 

 AACC 21  

26.  Avaliação educacional 60 5º 

27.  Currículo e Gestão Escolar  60 5º 

28.  Educação Inclusiva 60 5º 

 Eletiva  30  
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29.  ESTÁGIO I: Intervenção Pedagógica na 

Educação Infantil 

130  

  Total 340  

 AACC 21  

30.  Avaliação da Aprendizagem 60 6º 

31.  Fundamentos e Métodos do ensino de História 60 6º 

32.  Fundamentos e Métodos do ensino de Geografia 60 6º 

33.  Educação de Jovens e Adultos 60 6º 

34.  ESTÁGIO II: Ações docentes do 1º ao 5º anos 

do Ensino Fundamental  

130 6º 

- Total 370 6º 

 AACC 21  

35.  Fundamentos e Métodos do Ensino das Ciências 

da Natureza 

60 7º 

36.  Libras  60 7º 

37.  Projeto de Pesquisa 30 7º 

38.  ESTÁGIO III: A atuação do pedagogo na 

coordenação pedagógica em espaços escolares e 

não escolares 

140 7º 

 AACC 21  

 TOTAL 320  

39.  Arte-Educação 60 8º 
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40.  Dinâmica de Grupo e Relações Interpessoais  60 8º 

 ELETIVA 30 8º 

 Educação, Trabalho e Tics 60 8º 

 TCC 30 8º 

- TOTAL 240 8º 

 AACC 21  

Nº 

COMPONENTES CURRICULARES – ELETIVOS 

  

ORD CH 

41.  Ética e Cidadania  30 

42.  Educação e Movimentos Sociais 30 

43.  Educação para as Relações Étnico-raciais 30 

44.  Gênero Textual Acadêmico-Científico 30 

45.  Metodologia e prática do ensino de filosofia na 

educação infantil  anos iniciais do ensino 

fundamental  

30 

46.  Projetos experimentais em educação(EAD) 60 

47.  Práticas recreativas e lúdicas 60 

48.  História da Educação em Pernambuco  30 

49.  Educação do Campo 30 

50.  Gestão de pessoas 30 
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Estágio Curricular  

 

O Estágio Supervisionado é um dos componentes curriculares obrigatórios do 

Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia e obrigatório nos cursos superiores de 

graduação. A sua realização no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia visa a 

aplicação dos princípios e conceitos da aprendizagem acadêmica e a consolidação da 

relação teoria/prática como forma de assegurar ao aluno uma prévia dos desempenhos 

profissionais desejados, segundo as peculiaridades de cada curso.  

 

De acordo com a legislação vigente, Lei 11.788 de 25/09/2008, o estágio é 

definido como o “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante”. A referida Lei 

expressa que o estágio se fundamenta em um “compromisso formalizado entre o 

estagiário, a instituição de ensino e a empresa com base em um plano de atividade que 

materializa a extensão ao ambiente de trabalho do projeto pedagógico desenvolvido nas 

disciplinas do currículo escolar.”  

 

Como ato educativo, o estágio estabelece uma relação simultânea entre teoria e 

prática/ação. Essa compreensão evidencia que “a noção de ação é sempre referida a 

objetivos, finalidades e meios, implicando a consciência dos sujeitos para essas 

escolhas, supondo certo saber e conhecimento”.
1
  

 

Dessa forma, a ação/prática está baseada em uma teoria. Nas palavras de 

Pimenta e Lima (2008), cabe a teoria “iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para 

análise e investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações 

dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento, uma vez que 

as teorias são explicações sempre provisórias da realidade”.  

 

                                                           

1
 PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, M.S.L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2008   
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O estágio como “um espaço de mediação reflexiva entre universidade, a escola e a 

sociedade”, em que os envolvidos aprendem e atualizam conhecimentos acerca da 

docência (PIMENTA, 2008, p. 112), deverá:   

 

  - Incluir, além das atividades de observação e regência de classe, ações relativas 

a planejamento, análise e avaliação do processo pedagógico. 

  - Envolver ainda as diversas dimensões da dinâmica escolar: gestão, interação de 

professores, relacionamento escola/comunidade, relações com a família.  

No presente curso, os estágios totalizam uma carga horária de 400 horas e para 

aprovação o aluno-estagiário deverá ter 100% de frequência e nota mínima 7,0 (sete). 

Não cabe, nos Estágios Supervisionados, prova final e recuperação. Esta carga horária 

são contempladas da seguinte forma:  

 

I – Estágio I – Intervenção Pedagógica na Educação Infantil (C.H. 130h – 5º período do 

curso); 

II – Estágio II - Ações docentes do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental (C.H. 130h – 

6º período do curso); 

III – Estágio III - A atuação do pedagogo na coordenação pedagógica em espaços 

escolares e não escolares (C.H. 140 h – 7º período do curso).  

 

Para a realização e aprovação no(s) estágio(s), o aluno-estagiário precisará atender às 

determinações legais, garantindo os direitos relacionados ao desenvolvimento da 

docência e, certamente, para conclusão do curso e receber o diploma. Para o Estágio 

Supervisionado I – Educação Infantil – não há nenhum pré-requisito, mas o aluno 

precisa estar aprovado na disciplina Fundamentos da Educação Infantil.   

 

Essas determinações legais devem estar claras no Termo de Compromisso de Estágio 

para sua realização. Elas buscam preservar as instituições – universidade e escola - e os 

sujeitos – alunos e professores-formadores dessas instituições. Segundo a lei de estágio 

(2008), as duas instituições assinam o termo, juntamente com representantes das duas 

instituições. Abaixo, esclarecimentos do termo: 
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I - O estágio deverá proporcionar ao estagiário uma reflexão teórico-prática, o 

aprimoramento técnico-científico e uma maior proximidade com o contexto real de 

trabalho. 

II - As atividades a serem desenvolvidas durante o estágio deverão estar em 

conformidade com a programação acordada entre as partes. 

 

III – Caberá a Interveniente – coordenador e professores de estágios: 

Professor: 

a) Preparar o estagiário teórico e metodologicamente para o desenvolvimento da prática 

docente.  

b) Orientar, acompanhar e avaliar o estagiário. 

 

Coordenador:  

c) Estabelecer, acompanhar e avaliar diretrizes gerais para a prática do Estágio 

Supervisionado; 

d) Garantir o cumprimento da legislação específica sobre Estágio Supervisionado; 

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

oportunidades de estágio com escolas/organizações da comunidade.; 

f) Coordenar, em parceria com os coordenadores e coordenadores dos colegiados, o 

planejamento e desenvolvimento das atividades relacionadas com Estágio 

Supervisionado;  

g) Proporcionar condições para o acompanhamento do estágio. 

h) Preparar a documentação necessária para a assinatura do convênio com a 

Concedente. 

i) Utilizar a Escola de Aplicação como campo de estágio; 

j) Organizar o material de observação e o modelo de relatório que os alunos devem 

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

estágio supervisionado; 

l) Socializar junto aos professores orientadores as produções e orientações relativas a 

Estágio Supervisionado. 
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IV - No desenvolvimento do estágio caberá à Concedente: 

a) Proporcionar ao estagiário o aprendizado da prática docente. 

b) Proporcionar subsídios que possibilitem acompanhar, supervisionar e avaliar o 

estágio. 

c) Proporcionar ao estagiário condições para o desenvolvimento da prática docente. 

d) Efetuar o controle da frequência do estagiário. 

e) Designar ao estagiário unicamente atividades ligadas à docência e/ou gestão na sua 

área de conhecimento. 

 

V - O aluno-estagiário deverá: 

 

a) Estabelecer um bom convívio na escola campo de estágio. 

b) Articular-se com o professor orientador de Estágio Supervisionado para receber as 

orientações necessárias; 

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

as normas legais e as orientações estabelecidas; 

d) Elaborar, junto com o professor orientador, o plano individual de Estágio 

Supervisionado; 

e) Esforçar-se pelo efetivo cumprimento do Estágio Supervisionado como elemento 

necessário da vinculação entre teoria-prática; 

f) Responsabilizar-se pelos relatórios avaliativos a serem emitidos pela Organização 

Concedente; 

g) Frequentar os encontros de orientação em sala de aula ou de modo virtual; 

h) Apresentar ao Professor Orientador os relatórios de estágio, necessários para 

comprovação e avaliação das atividades realizadas. 

i) Desenvolver uma conduta ética na escola/instituição campo de estágio. 

j) Cumprir o plano de estágio previamente estabelecido. 

k) Ser responsável pela sua aprendizagem 



                                                        

 

 CAMPUS MATA NORTE 

42 

 

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

Colegiado do seu curso. 

 

VI – Aproveitamento das atividades profissionais  

 

Os alunos que exercerem atividades profissionais em áreas correlatas a seu curso, na 

condição de empregados devidamente registrados, autônomos, prestadores de serviços 

ou empresários, poderão considerar tais atividades como parte da carga horária de 

Estágio Supervisionado, podendo haver uma dispensa de até 50%, de acordo com a 

Resolução CONSEPE nº. 016/2008. 

 

a) A redução de até 50% da carga horária de estágio será concedida quando o estudante-

estagiário comprovar que está atuando nos respectivos níveis de ensino: como docente 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais) e como coordenador em 

espaços escolares e não escolares, no momento da realização do estágio; 

b) A aceitação do exercício de atividades profissionais com o Estágio Supervisionado, 

deve considerar o programa de estágio estabelecido para o curso, o tipo de atividade 

desenvolvida e o valor de sua contribuição para complementar a formação profissional.  

c) Ao requerer o aproveitamento de suas atividades profissionais como Estágio 

Supervisionado, o estudante deverá apresentar declaração do dirigente da unidade 

escolar de educação básica, na qual atua como docente ou coordenador, quando for o 

caso do estágio III, e fotocópia do diário de classe atual com sua devida assinatura;  

d) O Estágio deverá ser realizado em instituições públicas ou particulares, organizações 

sociais que apresentem condições de proporcionar experiências na área de formação do 

aluno;  

e) O Departamento de Educação e Ciências Humanas compreende que a participação do 

estudante em projetos de interesse para a instituição ou para a sociedade, devidamente 

aprovada pelo pleno do departamento, poderá ser considerada como Estágio 

Supervisionado (Cf. Lei nº 11788 de 25 de setembro de 2008.)  

Tomamos as palavras de Pimenta e Lima (2008, p. 126-127), ao estudante-docente no 

momento de estágio, de que este “precisa compreender o sentido e os princípios desse 
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componente, que, nesse caso, assume o caráter de formação contínua, tendo como base 

a ideia de emancipação humana”. Essa compreensão, coloca o estágio como espaço de 

reflexão e análise da própria prática. 

 

VII - O aluno-estagiário poderá afastar-se temporariamente, sem prejuízo do 

estágio, em virtude de: 

 

a) Matrimônio, pelo prazo de 03 (três) dias consecutivos, mediante apresentação de 

Certidão de Casamento. 

b) Falecimento do cônjuge, ascendentes, descendentes ou irmão até 02 (dois) dias 

consecutivos, mediante apresentação de atestado de óbito. 

c) Doença, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, mediante apresentação 

de laudo médico do SUS. 

 

VIII - A finalização do estágio ocorrerá quando:  

a) Automaticamente, ao término do prazo de estágio estipulado no Termo de 

Compromisso; 

b) Trancamento de matrícula ou abandono do curso; 

c) Abandono, caracterizado pela ausência não justificada de 03 (três) dias letivos, no 

período do estágio; 

d) Descumprimento, pelo estagiário, de qualquer uma das cláusulas do Termo de 

Compromisso; 

e) Pedido do estagiário mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 08 

(oito) dias; 

 

IX - A avaliação incluirá, o desempenho acadêmico do estagiário para evitar que o 

estágio não obrigatório seja um motivo para a retenção do aluno no curso. Para tanto, 

não deve permitir aos estudantes que trancaram o semestre, cancelaram ou não tenham 

obtido a aprovação em mais de 25 % das disciplinas que estavam matriculadas, 

continuem o estágio. Como também, não deve ser permitida que os estudantes que 
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obtiveram a carga horária necessária para integração curricular do seu cursor, continuem 

o estágio.  

 

X – O estagiário não terá, para quaisquer efeitos, vínculo empregatício com a instituição 

Concedente, de acordo com os termos da Lei nº 11.788/2008,  

 

XI - O estágio somente poderá ser iniciado após assinatura das partes envolvidas, não 

sendo reconhecido ou validado com data retroativa. 

 

XII - As avaliações de rendimento 

 O acompanhamento do Estágio Supervisionado Obrigatório será feito pelo Professor 

Orientador através de: 

I – Reuniões de acompanhamento entre o Professor Orientador e o/a estudante durante o 

período de estágio; 

II – Visitas às escolas/instituição campo de estágio; 

III – Avaliações com instrumentos diversificados e relatórios parciais e finais 

elaborados pelo estagiário/a. 

2.5.5.1 Atividade Complementares  

 

Em face a essas demandas exigidas pelo componente curricular Estágio, foi implantado 

na unidade o Núcleo de Apoio ao Estágio -  NAE 

 

O Núcleo de Apoio ao Estágio -  NAE - Campus Mata Norte é um Projeto que acentua a 

necessidade de desenvolver ações integradas de ensino, pesquisa e extensão,  visando 

um melhoramento nas Licenciaturas e consequentemente no Ensino Básico, criando 

linhas que compatibilizam ações voltadas para os Professores formadores das 

Licenciaturas (docentes da UPE) e os professores das redes de ensino na educação 

básica (enquanto tutores e supervisores nas escolas) e para os estagiários licenciados 

(alunos UPE).  
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Assim, o Núcleo de Apoio ao Estágio da Mata Norte (NAE) – Campus Mata Norte, 

poderá atuar enquanto observatório das escolas e das práticas docentes na educação 

básica, além de promover ações de intervenção educativa, aproximando a Universidade 

do sistema educacional em Pernambuco. 

A partir do segundo semestre de 2014, o referido núcleo ampliou suas atividades 

contemplando todos os cursos da unidade da UPE Mata Norte.  

As avaliações de rendimento 

 O acompanhamento do Estágio Supervisionado Obrigatório será feito pelo Professor 

Orientador através de: 

I – Reuniões de acompanhamento entre o Professor Orientador e o/a estudante durante o 

período de estágio; 

II – Visitas às escolas/instituição campo de estágio; 

III – Avaliações com instrumentos diversificados e relatórios parciais e finais 

elaborados pelo estagiário/a. 

 

2.5.5.2 Atividade Complementares  

 

Em face da essas demandas exigidas pelo componente curricular Estágio, foi 

implantado na unidade o Núcleo de Apoio ao Estágio -  NAE. O Núcleo atua no contato 

entre escola/instituições de estágio e aluno
2
, encaminhando estes para o campo com 

toda a documentação necessária para efetivação do componente curricular e zelando 

pela aproximação entre as referidas instituições e a Universidade.  

 

ESTÁGIO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO  

                                                           

2 A partir do segundo semestre de 2014, o referido núcleo ampliou suas atividades 

contemplando todos os cursos da unidade da UPE Mata Norte, não apenas as 

licenciaturas, mas os cursos tecnológicos ofertados pela instituição.   
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 Essa modalidade de estágio foi regulamentado no Campus Mata Norte pela 

PORTARIA N.º 01-2010 – CGA-FFPNM, 25 de Novembro de 2010. Que estabeleceu 

os seguintes termos:  

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º - O Estágio de Docência tem o objetivo de elevar a qualidade das ações 

acadêmicas de formação inicial de professores pela inserção de pós-graduandos e de 

pós-graduados no cotidiano acadêmico e visa proporcionar aos estudantes a participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador. 

DOS CANDIDATOS AO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Art. 3º – Podem candidatar-se ao estágio de docência: 

a) Estudantes regularmente matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado);  

b) Mestres e Doutores que desejem adquirir experiência em docência no ensino 

superior. 

Art. 4º – Os documentos exigidos para candidatura são: 

I - Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade de Educação da UPE com a indicação 

das disciplinas que deseja lecionar; 

II - Certificado de conclusão de curso (para mestres e doutores) e de vínculo com a 

Universidade (para estudantes de programas de pós-graduação stricto sensu); 

III - Curriculum Lattes. 
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DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 5º - Os instrumentos de seleção para o ingresso dos professores estagiários são  

Currículo Lattes e Entrevista. 

Art. 6º - Os professores-estagiários serão escolhidos pelos Plenos dos Cursos, ouvido o 

coordenador de curso a quem compete entrevistar os candidatos. 

DAS ATIVIDADES INTEGRANTES DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

Art. 7º - Os professores-estagiários devem elaborar o Plano de Ação Docente (PAD) sob 

orientação do professor supervisor do Estágio de Docência.  

Art. 6º - São atividades dos professores-estagiários: 

 Participação na reunião mensal do Pleno do Curso (na penúltima quinta-feira, no 

horário da tarde) 

 Regência de classe 

 Preparação de material didático para as aulas. 

 Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso 

 Orientação de trabalhos de Iniciação Científica 

 Participação nos eventos acadêmicos da Universidade 

 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Art. 8º  – A função de Supervisor do Estágio deve ser exercida por professor da UPE 

com titulação superior ao do professor-estagiário;  

§ único – O coordenador do curso, independente da titulação, pode exercer a função de 

Supervisor do Estágio; 

Art. 9º – Compete ao Supervisor do Estágio o acompanhamento das atividades do 

professor-estagiário:  planejamento, docência e avaliação 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10º - A duração mínima do estágio de docência é de um semestre letivo e a duração 

máxima é de quatro semestres letivos. 

Art. 11 - O estágio não é remunerado e nem gera vínculo empregatício. 

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pelos Plenos dos Cursos e pelo Conselho de 

Gestão Acadêmica da FFPN 

 

2.5.7 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

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 IES 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 IES. 

É responsabilidade do professor determinar tanto a quantidade de avaliações como o 

tipo de instrumento de avaliação (prova escrita, prova oral, dissertação, seminário, 

trabalhos em grupo, entre outros), conforme considerar adequado em sua unidade 

curricular.  

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

curriculares desenvolvidos a partir dos seguintes critérios: 

 Frequência: deve-se considerar reprovado por falta o aluno que não tiver 

comprovada sua participação em pelo menos 75% das aulas (teóricas ou práticas), ou 

das avaliações parciais de aproveitamento escolar. No que se refere às avaliações, pode 

ser concedida 2ª chamada para uma das avaliações parciais especificadas no plano de 

ensino da disciplina, ou para o exame final.  
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 Aproveitamento: deve-se considerar, ao longo do período letivo, 

mediante verificações parciais (pelo menos duas), sob forma de provas escritas, orais ou 

práticas, trabalhos escritos, seminários, e outros. E, ao fim do período letivo, depois de 

cumprido o programa da disciplina, mediante verificação do aproveitamento de seu 

conteúdo total, sob a forma de exame final. A avaliação é expressa em graus numéricos 

de 0,0 a 10,0.  

 

 Sistema de Aprovação 

 

A verificação do desempenho discente nos componentes curriculares 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) 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. 
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Em cada componente curricular, o aluno será: 

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

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

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

obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco); 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. 

O estágio curricular e as disciplinas que envolvem elaboração de projetos, monografias, 

trabalho de graduação ou similares têm critérios de avaliação definidos pelo Colegiado 

do Curso, respectivamente.  Dessa forma, o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso só 

poderá ser realizado no último semestre do curso, quando o aluno for considerado de 

fato e de direito concluinte. Trata-se de uma produção que certifica a conclusão do 

Curso, dada, inclusive, sua nomenclatura e objetivo, que pode ser em forma de artigo 

cientifico ou monografia. 
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Infra-estrutura de apoio ao curso  

 

Detalhamento do Espaço Físico  

 

A Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte dispõe de salas de aula 

equipadas com recursos audiovisuais; biblioteca; sala para cada coordenação de cada 

curso; laboratório de informática; auditório para palestras e demais eventos; sala de 

apoio e convivência para docentes, salas para pesquisas/laboratórios; salas para 

atendimento ao aluno e laboratórios. Novos laboratórios serão disponibilizados para os 

alunos após o termino das novas instalações da unidade, previstas para 2015.   

ESPAÇO QUANTIDADE 

Salas de aula 24 

Biblioteca  01 

Sala de coordenação de curso  06 

Laboratório de informática  01 

Auditório  01 

Sala de apoio e convivência 

docente  

01 

Salas de pesquisas/laboratórios 

(cada curso) 

06 

Salas para atendimento ao aluno   06 

Laboratórios 15 
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As salas de aula, a biblioteca e os demais espaços são devidamente equipados 

com ar condicionado, mobiliário, iluminação, equipamento de áudio visual e 

equipamento de prevenção à incêndio. 

Sala de Aula 

O Campus Mata Norte é composto por 24 salas de aulas amplas, iluminadas, 

arejadas e equipadas com computador, projetor de multimídia e data show. 

Auditório  

O Campus Mata Norte conta com um auditório com duzentas poltronas equipado 

com computador, projetor de multimídia, ar condicionado, câmara e monitor para vídeo 

conferência.  

Laboratório de Informática  

O laboratório de informática do Campus Mata Norte tem capacidade instalada 

para 50 usuários, com TV, DVD, computador, projetor de multimídia e retroprojetor. E, 

como extensão da biblioteca do Campus, propicia pesquisas no portal de periódicos  da 

Capes e outros portais para pesquisa on-line. 

Setor de Apoio Técnico – SAT  

 

O SAT faz parte da Escolaridade Geral, a qual é responsável pela organização, 

suporte técnico e reserva de salas e de equipamentos eletrônicos (computadores, 

multimídias e retroprojetores), destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Além dos equipamentos disponíveis em sala de aula, o SAT dispõe de equipamentos 

audiovisuais para reserva e reposição para atender a todos os cursos, conforme Quadro 

II, a seguir: 
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EQUIPAMENTO 

(sala de aula e reserva) 

Quantidade 

Projetor de Multimídia  24 

Televisores  10 

DVD  06 

Caixas de som  06 

Notebook 24 

Mesa de som  01 

Micro system 03 

Microfone 03 

 

Biblioteca  

 

A Biblioteca do Campus Mata Norte (Monsenhor Petronilo Pedrosa) é uma 

unidade setorial, interligado pelo sistema  PERGAMUM. Tem como principal objetivo 

atuar como suporte para as atividades de ensino, pesquisa e extensão para os cursos 

Superior no Campus Mata Norte. 

A Biblioteca ocupa uma área física de cerca de 180 m², sendo 60m2 destinados à 

leitura e estudos e 120m², para acervo, balcão de atendimento ao público, sistema de 

segurança e setor de processamento técnico. É estruturada da seguinte forma: serviço de 

empréstimo, coleção de consulta, acervo  circulante, salão de estudos, área 

administrativa, cabines de estudos individuais e mesas para estudo em grupo.  

Aberta ao público de forma ininterrupta, funciona de segunda à sexta-feira das 

7h30m às 21h30m e aos sábados de 8h00m às 17h com acesso livre ao acervo, 
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disponibilizando uma coleção com títulos nacionais e internacionais para os cursos de 

graduação e pós-graduação. A Biblioteca Monsenhor Petronilo Pedrosa está instalada 

no edifício principal do Campus.  

Para melhor realização das atividades a biblioteca conta com um corpo funcional 

de 03 bibliotecários, 04 assistentes administrativos trabalhando nos três turnos. 

Entre os principais serviços disponibilizados pela biblioteca estão: Consulta ao 

acervo; reservas e renovações presenciais e por telefone; empréstimos domiciliares; 

pesquisa bibliográfica; orientação ao uso do Portal de Periódicos da Capes; orientação 

sobre normalização de documentos - esse serviço visa à elaboração de referências 

bibliográficas, citações, apresentação gráfica de trabalhos acadêmicos de acordo com as 

normas da ABNT e elaboração de ficha catalográfica de acordo com o AACR-2, 

buscando esclarecer dúvidas.  

Público-alvo  

A Biblioteca atende a alunos de graduação e pós-graduação, docentes, 

servidores técnico-administrativos da UPE e a comunidade em geral. 

 

Acervo Especifico 

A composição do acervo busca atender ao critério de um exemplar da 

bibliografia básica para cada 6(seis) alunos previsto para cada turma. A bibliografia 

básica indicada nos projetos contempla pelo menos 3 (três) títulos indicados conforme 

recomendação do Ministério da Educação (2008).  

O acervo da biblioteca é atualizado regularmente através de compra, doação 

ou permuta, buscando contemplar sempre as edições mais recentes ou a edição 

recomendada pelo professor. O processo de compra ocorre através das sugestões 

oriundas dos alunos, técnicos e docentes sendo realizado por pregões eletrônicos.  

O acervo é composto por livros, folhetos, teses, CDs, DVDs e periódicos 

especializados nas respectivas áreas de atuação do Centro, conforme dados a seguir: 
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QUADRO 01: ACERVO DE TÍTULOS E EXEMPLARES POR ÁREA DO 

CONHECIMENTO DO CNPq 

Área do conhecimento do CNPq Acervo  Exemplares Títulos 

Ciências Exatas  1.752 1.046 70 

Ciências Biológicas    747     429 31 

Engenharia / Tecnologia   168       98 07 

Ciências Sociais Aplicadas 1567   997 57 

Ciências Humanas 10.168 8.969 3.019 

Linguística, Letras e Artes  6.928 4.308 2.062 

Outras áreas 1.060    677    38 

    

TOTAL 22.390 16.524 5.284 
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Periódicos  

 

QUADRO 03: TABELA DE PERIÓDICOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO 

IMPRESSO 

Área do conhecimento do CNPq Periódicos  

Ciências Exatas  10 

Ciências Biológicas 20 

Ciências Humanas 10 

Linguística, Letras e Artes 10 

Multidisciplinar 05 

TOTAL 55 

 

Periódicos Eletrônicos    

 

A biblioteca tem acesso ao Portal de Periódicos da Capes disponível em 

www.periódicos.capes.gov.br que possui um dos maiores acervos de publicações 

científicas do mundo. São mais de 24 mil títulos, com trabalhos abrangendo todas as 

áreas do conhecimento, disponibilizados em versão integral. Os usuários cadastrados na 

instituição, podem realizar acesso remoto ao Portal de periódicos da Capes.  

 

Serviços oferecidos  

 Pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES para acesso ao texto completo das 

publicações científicas nacionais e estrangeiras;  

 Pesquisa online ao catálogo da biblioteca;  

 Serviço de renovação e reserva de livros via internet;  
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 Acesso disponível pela Intranet aos serviços;  

 Participação em redes bibliográfica (PERGAMUM,)  

 Orientação na normatização de trabalhos acadêmicos;  

 Reserva da bibliografia usada nos cursos (coleção de consulta);  

 Horário de funcionamento diário ininterrupto;  

 Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras;  

 Página web da biblioteca;  

 Capacitação de usuários ( presencial);  

 Catalogação na fonte;  

 Visitas dirigidas;  

 Empréstimo domiciliar  

 Treinamento em bases de dados;  

 Oferece suporte técnico nas aulas de Metodologia Científica na graduação e na pós-

graduação;  

 Exposições periódicas;  

 Agendamento de salas para estudo em grupo;  

 Atendimento a alunos Pré-vestibular, com acervo direcionado para o e ensino médio;  

 Disponibiliza acesso a rede Wireless.  

Laboratório 

O Campus Mata Norte, atualmente, conta um total de quinze laboratórios de ensino e 

pesquisa em funcionamento, que atendem aos seguintes cursos de licenciatura: 

Curso de Letras  LALT - Laboratório de leitura e textualidade 

LEL – Laboratório de Estudos Literários 

LEE -Laboratório de língua estrangeira e ensino 

LALE- Laboratório de língua(gem) em uso e ensino. 

Matemática  Laboratório do Ensino da Matemática 

Laboratório de Informática na Matemática 

Laboratório de Física 
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Ciências 

Biológicas  

 

 

Laboratório de Estudos Ambientais 

Laboratório de Biologia 

Laboratório de Química 

Sala Temática de Zoologia 

Casa de Vegetação –Botânica 

História GEHSCAL – Grupo de Estudo de História sócio cultural da América 

Latina 

Leitorado Antiguo – Grupo de ensino, pesquisa e extensão em 

História Antiga e Medieval. 

OUTROS Laboratório de Informática para uso geral 

 

Os laboratórios de ensino e pesquisa oferecem aos alunos das diversas 

licenciaturas e dos cursos tecnológicos a possibilidade de ampliar os conhecimentos 

adquiridos nas aulas destinadas a exploração teórica, articulando os saberes de 

referencia com os saberes da prática. Favorece a realização de atividades de monitorias, 

pesquisas e as condições adequadas para o desenvolvimento de minicursos.  
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O curso de Licenciatura em Pedagogia é composto por 17 (dezessete) professores e 

professoras, cujas titulações, regimes de contratação e situação na Unidade será vista a 

seguir:  

 

PROFESORES EFETIVOS 

NOME TITULAÇÃO CURSO  CARGA HORÁRIA MATRÍCULA 

Adlene Silva Arantes Doutorado Pedagogia  Prof. Adj  40 h/DE 110256 

Ana Maria Sotero Pereira Mestrado Pedagogia Prof. Ass 40 h/DE 74403 

Cleide Maria Ferraz Mestrado Pedagogia Prof. Ass 40hs/DE 67520 

Débora Amorim Gomes da 

Costa Maciel Doutorado Pedagogia Prof. Adj 40 h/DE 11083-3 

Edileuza Marina da Silva Mestrado Pedagogia Prof. Titular 40 h 47155 

Luiz Alberto Ribeiro 

Rodrigues Doutorado Pedagogia Prof. Adj  40 h/DE 72737 

Maria Cristina Alves de 

Almeida Doutora Pedagogia Prof. Adj 40 h 110280 

Maria de Fátima Gomes da 

Cruz Doutorado Pedagogia Prof. Adj 40 h/DE 73644 

Mirtes Ribeiro de Lira Doutorado Pedagogia Prof. Adj  40 h 116907 

Patricia Formiga Maciel 

Alves  
Doutorado Pedagogia Prof. Adj  40 h 109894 

Waldênia Leão de Carvalho 
Doutorado Pedagogia Prof. Adj  40 h 89214 

PROFESSORES CEDIDOS PELA SEDUC  

NOME TITULAÇÃO CURSO  CARGA HORÁRIA MATRÍCULA 

Leila Santos de Mesquita Mestrado Pedagogia 40h 444444 

Manoel Pergentino dos 

Santos Filho Mestrado Pedagogia 40h 1395742 



                                                        

 

 CAMPUS MATA NORTE 

61 

 

Mônica Maria Gadêlha de 

Souza Gaspar Doutorado Pedagogia 

40h 

157 

Maria Ester de Paula Junior Mestrado Pedagogia 40h 1617940 

Maria José Negromonte de 

Oliveira Especialização Pedagogia 

40h 

555555 

Pedro Correa de Araújo 

Peres  

 Mestrado Pedagogia 

40h 

1737473 

 

Ana Maria Sotero Pereira  

É doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade do Porto – Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação (FPCEUP), desenvolvendo o Projeto de Pesquisa 

A Formação de educadores do Campo no Brasil e em Portugal; possui graduação em 

Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (1990) e Mestrado em Educação 

pela Universidade Federal de Pernambuco (1998). Atualmente é professor assistente da 

Universidade de Pernambuco, atuando com 40 horas semanais, em regime de dedicação 

exclusiva. Tem experiência na área de Educação, com formação inicial e continuada de 

professores, Educação do Campo, atuando principalmente nos seguintes temas: 

formação de educadores, planejamento, planos e projetos, cidadania, movimentos 

sociais, educação na reforma agrária, educação do campo, didática e prática pedagógica.  

 

 

Cleide Maria Ferraz  

 

Possui Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Graduada em 

Pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco e em Ciências Sociais. 

Atualmente é Professor Assistente da Universidade de Pernambuco, atuando com a 

carga horária de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.  É pesquisador 

da referida instituição e tem experiência na área de Educação, atuando principalmente 

nos seguintes temas: multiculturalismo, prática pedagógica, legislação e gestão de 

sistemas de ensino/escolas. 
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Edileuza Marina da Silva  

 

Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco (2005). 

Atualmente é Estatutária da Universidade de Pernambuco, atuando com a carga horária 

de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.   

 

Leila Santos de Mesquita  

 

Mestra em Educação, atualmente é professora - Secretaria de Educação de Pernambuco 

estando a disposição da Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata - 

FFPNM -Universidade de Pernambuco UPE, atuando com 40 horas semanais, em 

regime de dedicação exclusiva.  Trabalha também como professora da Prefeitura 

Municipal de Recife. Tem experiência na área de Educação, em Administração 

Educacional, em Educação infantil, em Educação especial com surdos atuando como 

professora bilíngue com Português escrito e a Libras (Língua Sinais Brasileira) na sala 

de Atendimento Educacional Especializado da Escola Municipal Pe. Antonio 

Henrique.Mestranda em educação da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

 

Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues  

Doutor em educação pela UFPE (2009), possui graduação em filosofia pela 

Universidade Católica de Pernambuco (1987), especialização em Educação Popular pela 

FAFIRE (1992), especialização em Associativismo pela UFRPE (1994), mestrado em 

Planificacion Y Gestion Organizacional pelo Instituto Universitario de Administração 

de Empresas/ UAM (1999). Atua na Universidade de Pernambuco com carga horária 

semana de 40, em regime de dedicação exclusiva.  Tem experiência na área de 

Educação, com ênfase em políticas públicas em educação, atuando principalmente nos 

seguintes temas: gestão da educação, política educacional e formação de professores. 
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Manoel Pergentino dos Santos Filho 

Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Lusófona de Humanidade e 

Tecnologia/ Reconhecido Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CEPE/UFC- 

Universidade Federal do Ceará, ULHT, Portugal. Ano 2004. Especialização Gestão 

Pedagógica em Educação Profissional e Tecnológica . Especialização em Filosofia e 

Ciência no Pensamento Ocidental das origens à contemporaneidade UFPE. 

Especialização em Administração Escolar.UFRPE. Graduação Lic. Plena em Pedagogia 

- Habilitação em Supervisão Escolar UNICAP. Atualmente Coordenador do Programa 

de Inclusão Digital da SECTEC/PE, professor de Graduação e curso de Especialização 

nas seguintes Disciplinas: Gestão e Organização Escolar, Legislação Educacional, 

Prática Pedagógica, Estágio Supervisionado, Didática, Metodologia e Conceitos 

Filosóficos. É professor cedido a Universidade de Pernambuco, atuando com a carga 

horária semanal de 40 horas. 

 

Maria Cristina Alves de Almeida  

 

Doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, Portugal; mestre em 

Educação pela Universidade Federal de Pernambuco; especialista em Tecnologias da 

Informação para a Formação de Professores. Professora Adjunta da Universidade de 

Pernambuco, tua com a carga horária semanal de 40. Docente do Mestrado em Gestão 

do Desenvolvimento Local Sustentável da Faculdade de Administração da UPE. 

Licenciada em Pedagogia. Investiga a ordem discursiva para a educação que se 

hegemoniza na contemporaneidade com base nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC). 

 

Maria de Fátima Gomes da Cruz 

 

Pós-doutora em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto(2008-2011). Doutora em Ciências da Educação 

pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto(2004). Professora adjunta III da Universidade de Pernambuco, tua na com carga 
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horária semana de 40, em regime de dedicação exclusiva no âmbito da graduação e da 

pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu. Membro colaborador e pesquisadora do 

Centro de Investigações e Intervenções Educativas - CIIE da Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação-Universidade do Porto-Portugal (sem vínculo empregatício). 

Docente do Mestrado em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável da Faculdade 

de Ciências da Administração - FCAP-UPE. Líder do Grupo de Pesquisas: Estudos 

Multidisciplinares: Cultura, Práticas Educativas, Políticas e Gestão Educacional e Meio 

Ambiente e do Grupo de Pesquisas: O lugar da interdisiciplinaridade no discurso de 

Paulo Freire. Tem experiência na área de Educação atuando, principalmente, nas 

seguintes linhas de pesquisa: educação e interdisciplinaridade; formação de pessoas para 

o desenvolvimento local sustentável; políticas e gestão educacional; práticas educativas 

e inovação pedagógica; formação de professores. 

 

Maria Ester de Paula Junior  

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em educação da UFPE (2011), com 

especialização em RECURSOS HUMANOS EM EDUCAÇÃO (1996) e graduada em 

CIÊNCIAS SOCIAIS (1989). Tem formação na área de Ciências Sociais, com ênfase 

em Sociologia, Sociologia da Educação e Fundamentos das Ciências Sociais. 

Atualmente ocupa a função de professora cedido a Universidade de Pernambuco, 

atuando com a carga horária semanal de X horas. 

Maria José Negromonte de Oliveira  

 

Especialista em Educação, possui graduação em Pedagogia pela Fundação de Ensino 

Superior de Olinda (1989) e graduação em Licenciatura em Desenho e Plástica pela 

Universidade Federal de Pernambuco (1988). Foi professor do Progrape na disciplina de 

Arte Educação da Universidade de Pernambuco, professor de arte - SEEL - Escola 

Ernesto e Silva e coordenador pedagógico - PCR - Escola Padre Henrique. Atualmente 

ocupa a função de professora cedia a Universidade de Pernambuco, atuando com a 

carga horária semanal de 150 horas. 
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Mirtes Ribeiro de Lira 

 

Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco possui doutorado em Educação 

pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Psicologia Cognitiva pela 

Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Educação Especial e graduada 

em Psicologia e Pedagogia. Atua na Universidade de Pernambuco com carga horária 

semanal de 40 horas.    

 

Mônica Maria Gadêlha de Souza Gaspar  

 

Doutorado em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014). Possui graduação em Letras pela 

Universidade Católica de Pernambuco (1989), mestrado em Ensino das Ciências pela 

Programa de Pós Graduação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (2008). 

Atualmente é professora da rede estadual de ensino de Pernambuco, cedida à 

Universidade de Pernambuco, com carga horária semanal de 40 horas. Tem experiência 

na área de Educação, com ênfase no componente curricular Estágio Supervisionado, 

Didática e Linguagem, nas disciplinas alfabetização e Letramento e Linguagem na 

Produção de Conhecimento. Atualmente tem se debruçado sobre o processo de escrita 

dos gêneros acadêmico científicos.  

 

Patricia Formiga Maciel Alves  

 

Doutorado em Programa de Pós Graduação Em Sociologia pela Universidade Federal 

da Paraíba (2005). Possui graduação em Curso de Bacharelado Em Ciências Sociais 

pela Universidade Federal da Paraíba (1997), mestrado em Programa de Pós Graduação 

Em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba (2000) ). Atualmente é professor 

adjunto da Universidade de Pernambuco, com carga horária semana de 40 horas. É 

professor titular do Centro Universitário de João Pessoa. Tem experiência na área de 

Sociologia, com ênfase em Fundamentos da Sociologia, atuando principalmente nos 

seguintes temas: Religião, Direito, Educação. 
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Pedro Correa de Araújo Peres  

 

Mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco (2006), possui 

graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Pernambuco 

(1988), especialização em História de Pernambuco pela Universidade Federal de 

Pernambuco (1997). Atualmente é Professor da Prefeitura da Cidade do Recife e 

Professor do Governo do Estado de Pernambuco. Tem experiência na área de Educação, 

com ênfase em Fundamentos da Educação. Atuando principalmente nos seguintes 

temas: Escolarização, Instrução pública, Profissão docente, Modernidade, Cultura 

escolar. Atualmente ocupa a função de professora da Universidade de Pernambuco. É 

professor cedido a Universidade de Pernambuco, atuando com a carga horária semanal 

de X horas. 

Rejane Maria Siqueira Cavalcanti 

 

Mestra em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco (1996), possui 

graduação em Licenciatura em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco (1978), 

especialização em Educação Fundamental de Jovens e Adultos pela Universidade 

Federal de Pernambuco (1991) e especialização em Fundamentos da Educação pela 

Universidade Federal de Pernambuco (1989). Atualmente é Professor II - GM9 da 

Secretaria de Educação do Município da Cidade do Recife e Professor Nível II A da 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Tem experiência na área de 

Educação com ênfase em Planejamento e Avaliação Educacional. Atuando 

principalmente nos seguintes temas: educação e identidade. É professor cedido a 

Universidade de Pernambuco, atuando com a carga horária semanal de 40 horas. 

Waldênia Leão de Carvalho 

 

Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco, atuando com carga horária semana 

de 40 horas. Possui mestrado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (2003) 

e Doutorado na Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de 

Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, atuando principalmente nos seguintes 

temas: leitura, ética, educação, educação de jovens e adultos e linguagem.  
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O colegiado do curso de Licenciatura em Pedagogia elegeu no período de 2014 a 

2016 as professoras Drª. Débora Amorim Gomes da Costa Maciel (Coordenador) e Drª. 

Adlene Silva Arantes (Vice-Coordenador) para mandato de dois anos podendo ser 

renovado por igual período através de eleição direta  

Débora Amorim Gomes da Costa Maciel  

 

Pedagoga formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mestra em 

educação a Doutora em Educação pela referida instituição. Professora adjunta da 

Universidade de Pernambuco (UPE), com a carga horário de 40 horas semanais e em 

regime de dedicação exclusiva. Docente dos Programas de Pós-Gradução Stricto Sensu 

do Mestrado em Educação do Programa e do PROF-LETRAS da referida instituição. 

Atua na área de Educação, com ênfase em ensino-aprendizagem, e pesquisa 

principalmente os seguintes temas: oralidade, metodologia de ensino, Alfabetização e 

letramento. É membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL / 

UFPE), onde desenvolve atividades de formação de professores e análise de materiais 

didáticos. Realiza pesquisas junto aos grupos Pesquisa Práticas Discursivas, Interação 

Social e Ensino (DISCENS UPE) e Centro de Estudos Linguísticos e Literários 

(CELLUPE UPE).   

 

Adlene Silva Arantes  

 

 

Pedagoga formada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mestra em 

educação pela referida instituição. Doutora em Educação pela Universidade Federal da 

Paraíba UFPB. Foi bolsista do III Concurso de Dotações de Pesquisa sobre Negro e 

Educação, financiado pela Fundação Ford e apoiado pela Ação Educativa Assessoria, 

Pesquisa e Informação, e por Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação/ANPEd. Atualmente é Professora do Departamento de Educação e Ciências 

Humanas DECH da Universidade de Pernambuco UPE Campus Mata Norte (FFPNM). 

É pesquisadora dos grupos GEHSCAL GRUPO DE ESTUDOS EM HISTÓRIA 
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SOCIOCULTURAL DA AMÉRICA LATINA, Grupo História e Memória da UPE e do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre História da Educação e Ensino de História em 

Pernambuco NEPHEPE da UFPE. Desenvolve atualmente a temática Processos de 

racialização nas escolas primárias (Pernambuco , 1911-1945). Trabalha com a temática 

Educação e relações raciais na extensão universitária. 
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COMPONENTES CURRICULARES 

1º PERÍODO 

 

 1º PERÍODO 

Componente Curricular Teórica Prática CH Total 

Linguagem na produção do 

conhecimento 

60 0 60 

Antropologia 60 0 60 

Psicologia Evolutiva
 

60 0 60 

Fundamentos Filosóficos da 

Educação 

60 30 90 

Fundamentos Sociológicos da 

Educação  

60 30 90 

Prática Pedagógica e Pesquisa 

I 

30 30 60 

                                                       

TOTAL 

  420 

AACC  15   
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                                                       PROGRAMA 

Disciplina: Linguagem na Produção do Conhecimento 

Código da Disciplina: CH08565N 

Carga Horária: 60  Período: 1º 

Número de Crédito: 04 

                                                           EMENTA 

Abordagem das dificuldades gramaticais quanto ao emprego de palavras e expressões 

em diversos tipos de textos. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. 

Aspectos da redação técnica. 

OBJETIVO GERAL: 

Refletir sobre as condições de produção e usos de linguagem em seus aspectos sociais e 

linguísticos na produção e compreensão do texto enquanto unidade básica do processo 

de interlocução.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Identificar as funções e os usos da linguagem na construção da comunicação; 

Utilizar os elementos morfossintáticos na produção de textos; 

Compreender a leitura como ato crítico de construção individual e social designificados; 

Demonstrar domínio da comunicação escrita com elementos da textualidade – coerência 

e coesão – na produção e análise de textos; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BECHARA, Evanildo. Lições de Português pela análise sintática. 18. ed. Rio de 

Janeiro:Ediouro Sinergia, 2011. 

FAVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 10. ed. São Paulo: Ática, 2006 

FERRAREZI, JR. Celso; TELES, Iara Maria. Gramática do brasileiro: uma nova 

forma de entender a nossa língua. São Paulo: Globo, 2008. 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Sciliar. Português instrumental. 

25. ed. São Paulo: Sagra, 2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 11 ed. São Paulo: 

Edições Loyola, 2002. 

FERRAREZI JUNIOR, Celso. Ensinar o brasileiro: respostas a 50 perguntas de 

professores de língua materna. São Paulo: Parábola, 2007. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 

redação. 1765 

ed. São Paulo: Ática , 2005 

TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 2000. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Antropologia 

Código da Disciplina: CH01407N 

Carga Horária: 60         Período: 1º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

O Campo e a abordagem antropológicos: reflexões sobre a antropologia como 

ferramenta complementar na formação do professor-pesquisador. O processo de 

hominização e a práxis cultural. A identidade cultural. A formação do povo brasileiro. 

As narrativas de histórias de vida como instrumento de coleta de dados e de avaliação 

da aprendizagem. A pedagogia intercultural e a pesquisa ação. A diversidade cultural na 

sociedade brasileira. 

OBJETIVO GERAL 

Permitir ao aluno familiarizar-se com o ponto de vista da Antropologia enquanto 

Ciência Social, através do estudo dos princípios teórico-metodológicos que orientam os 

antropólogos em sua prática de produção de conhecimentos sobre os fenômenos sócio-

culturais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Trabalhar os conceitos básicos da Antropologia com o aluno, para viabilizar seu 

conhecimento; Estabelecer correlações entre educação como socialização nas 

sociedades primitivas a partir de textos antropológicos clássicos; Competência para o 

“olhar antropológico”, possibilitando ao aluno de Pedagogia um padrão externo de 

crítica de acordo com o qual consiga relativizar o processo educacional da nossa 

sociedade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERGER, Peter L. & HUNTINGTON, Samuel P.(orgs.). Muitas globalizações – 

Diversidade cultural no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro : 

DP&A,2004. 

LAPLATINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
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RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: evolução e sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhiadas Letras, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MALPIQUE, Manuela et al. Pedagogia e clínica. Porto, Portugal: Edições 

Afrontamento, 

1998. 

______. O porquê e o para quê do uso das narrativas de histórias de vida. Porto, 

Portugal: Edições Afrontamento, 1998. 

MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia: uma Introdução. 7. ed. São Paulo-SP: 

Atlas, 2010. 
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PROGRAMA 

Psicologia Evolutiva 

Código da Disciplina: CH0340AN 

Carga Horária: 60  Período: 1º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

A Psicologia Evolutiva e sua importância para a Educação. Os processos de crescimento 

e desenvolvimento. A análise dos diferentes aspectos do desenvolvimento humano nos 

períodos da vida pré-natal, infância, adolescência, idade adulta e velhice. 

Implicações educacionais da Psicologia Evolutiva. 

OBJETIVO GERAL: Discutir as teorias do desenvolvimento humano a partir dos 

constituintes motor, cognitivo, afetivo e social compreendidos nas fases pré-natal, 

infância e adolescência, relacionando-as com o processo educacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Apreender que o comportamento humano é resultante de um processo de 

desenvolvimento suscitado pelas condições orgânicas, ambientais (sócio-históricas) e 

psíquicas; 

Refletir sobre a importância do desenvolvimento para o processo educacional; 

Identificar as aquisições motoras, cognitivas, afetivas e sociais ocorridas no período pré-

natal, infância e adolescência; 

Formalizar um conceito teórico dessas aquisições a partir do campo conceitual de cada 

uma delas e explicitar as relações e correlações que matem entre si, no âmbito da 

atividade pedagógica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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COLL,C,; MARCHESI, A. e PALACIOS, J. Desenvolvimento Psicológico e 

Educação. Psicologia Evolutiva. V.1. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

GLASSMAN, W.E.; HADAD, M. Psicologia: abordagens atuais. 4 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

MORRIS, C. G.; MAISTO, A. A. Introdução à Psicologia. 6 ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2004. 

PAPALIA, D. E.; OLDS, S. W; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano. 8 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

SANTOS, Michelle Stainer dos. Psicologia do Desenvolvimento: temas e teorias 

contemporâneas. Brasília: Liber Livro. 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Célia Silva Guimarães. Psicologia e construtivismo. São Paulo: Ática, 

1999. 

______. Pontos da Psicologia do Desenvolvimento. São Paulo: Ática, 2003. 

BOCK, Ana Maria Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes. 

Psicologias: 

Uma Introdução ao Estudo da Psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008 

GESSEL, Arnoldo. A Criança dos 0 aos 5 anos. São Paulo, Marins Fontes, 2001. 

______. A Criança dos 5 aos 10 anos. São Paulo, Martins Fontes, 2003. 

PIAGET, J; INHELDER, B. A Psicologia da criança. Rio de Janeiro: Difel, 2003. 

LATAILLE, Yves de; DANTAS, Heloísa; OLIVEIRA, Marta Kohl de. Piaget; 

Vygotsky; 

Wallon: Teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 

SALVADOR, C. C... (et al) Psicologia do Ensino. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

SANTOS, Michele Staneir dos. Psicologia do Desenvolvimento: temas e teorias 

contemporâneas. Brasilia: liber Livro. 2009 

VIGOSTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento 

eaprendizagem. 10 ed. São Paulo: Ícone, 2006. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Fundamentos Filosóficos da Educação 

Código da Disciplina: CH01406N 

Carga Horária: 60  Período: 1º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

A origem e a natureza da filosofia. As concepções da filosofia antiga, medieval, 

moderna e contemporânea e os implicantes na educação. 

 

OBJETIVO GERAL: Compreender a articulação entre Filosofia e Educação, numa 

perspectiva crítico-problematizadora, pode fornecer subsídios à análise da educação, da 

escola e das práticas pedagógicas, que se materializam em diferentes tempos e espaços 

sociais, interpretando os seus fundamentos teóricos e metodológicos, objetivando 

constituir intervenções emancipadoras, que reafirmem a educação como Direito de 

cidadania – um bem social.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Demonstrar a necessidade de uma articulação entre Filosofia e Educação; 

Identificar os pressupostos filosóficos que fundamentam as várias, as teorias e práticas 

pedagógicas; 

Incentivar o futuro educador, a partir da reflexão-ação a uma práxis pedagógica 

libertadora. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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

ARANHA, M. L. de Arruda; MARTINS, M. Helena Pires. Filosofando: introdução à 

filosofia. 

São Paulo, Moderna, 2008. 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 5 ed. São Paulo, Ática, 2010. 
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SANDRINI, Marcos. As origens gregas da filosofia. São Paulo: Vozes, 2010.67 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

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

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

LUCKKESI, Cipriano Carlos; PASSOS, Elizete Silva. Introdução à filosofia: 

aprendendo a pensar. São Paulo: Cortez, 1995. 

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

RESENDE, Antônio (org). Curso de filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor/SEAE, 1986. 
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PROGRAMA 

Fundamentos Sociológicos da Educação 

Código da Disciplina: CH08566N 

Carga Horária: 60  Período: 1º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

A perspectiva sociológica na análise do mundo sociocultural. A educação como objeto 

do estudo sociológico. Fundamentos e significações sociais da educação. A educação 

como processo social. Educação e estrutura social. Tendências teóricas da sociologia da 

educação e sua influência na educação brasileira. 

OBJETIVO GERAL 

Analisar as relações entre a educação e sociedade e sociologia e educação, com o 

objetivo de compreender as várias interpretações que a sociologia confere à educação.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar ao aluno referencial teórico sobre a natureza da explicação sociológica; 

Contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento de uma “imaginação 

sociológica”, que lhes permita “pensar sociologicamente”; 

Proporcionar ao aluno conhecimento sobre a construção histórica da Sociologia 

enquanto forma de conhecimento válida para a explicação de fenômenos sociais como o 

processo de construção do conhecimento; 

Apresentar as origens e conseqüências da industrialização sobre a natureza da 

sociologia e da pedagogia; 

Habilitar o aluno a realizar uma análise sociológica do fenômeno educacional, 

especialmente a partir do entendimento dos principais autores clássicos que se 

debruçaram sobre tal fenômeno. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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DEMO, Pedro. Sociologia da Educação. Brasília: Plano, 2004. 

KRUPPA, Sonia M. Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia da Educação. São Paulo: 

Ática, 2005. 

TEDESCO, Juan Carlos. Educar na sociedade do conhecimento. Araraquara, SP: 

Junqueira&Marin, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAMPAGNE, Patrick. Iniciação à prática sociológica. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 

DIAS, Reinaldo. Fundamentos de sociologia geral. 2. ed. São Paulo: Alínea, 2000. 

MEKSENAS, Paulo. Sociologia da educação: introdução ao estudo da escola no 

processo 

de transformação social. 14. ed. São Paulo: Loyola, 2010. 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. 6 ed. São Paulo: DP&A, 2007. 
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 PROGRAMA 

Disciplina: Prática Pedagógica e Pesquisa I 

Código da Disciplina: CH08586N 

Carga Horária: 30  Período: 1º 

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

A função social da escola. Análise da evolução da Pedagogia como ciência da educação. 

Os aspectos filosóficos, sociais, antropológicos e psicológicos subjacentes à prática 

educativa na escola básica.  

 

OBJETIVO GERAL:  

Analisar a prática pedagógica da escola nos seus aspectos filosóficos e culturais. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Elaborar projeto de pesquisa relacionado ao objeto de estudo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FRANCO, Maria Amélia Santoro. Pedagogia como ciência da educação. 2. ed ver. 

ampl. São Paulo: Cortez, 2008. 

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. 

Educação Escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo, Editora 

Cortez, 2012. 

QUELUZ, Ana Gracinda (orient.); ALONSO, Mirtes (org.) O trabalho docente: teoria 

& prática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

VIEIRA, Sofia Lerche (org.). Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: 

DP&A,2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ESCRITORES da Liberdade. Freedom Writers. Estados Unidos: Richard LaGravanese, 

2007. Duração: 122 min. Gênero: Drama. 

LIBÂNEO. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências educacionais e 

profissão docente. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

RODRIGUES, Neidson. Da desmistificação da escola à escola necessária. 8. ed. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

SAVIANI, Dermeval. A pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2008. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 9. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008.  

 

 



                                                        

 

 CAMPUS MATA NORTE 

84 

 

 

 

2º PERIODO 

Componente Curricular Teórica Prática Total 

História da Educação 60 0 60 

Filosofia da Educação  60 0 60 

Psicologia da Aprendizagem 60 0 60 

Política e Organização da 

Educação Nacional 

30 30 60 

Prática Pedagógica e Pesquisa 

II 

30 30 60 

Introdução à metodologia do 

trabalho científico  

30 0 30 

TOTAL             330 

AACC  15   
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                    PROGRAMA 

Disciplina: História da Educação 

Código da Disciplina: CH08576N 

Carga Horária: 60 Período: 2º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Introdução ao estudo da historiografia e da história da educação: seus conceitos e 

correntes. Analise do processo educativo: objetivos, significados e conteúdos das 

instituições educacionais, articulando-os com as relações sociais estabelecidas nos 

diversos momentos da história da sociedade ocidental. 

OBJETIVO GERAL: 

Refletir sobre a origem da educação e a construção dos saberes, nas suas dimensões 

históricas e pedagógicas, visando à compreensão desde o surgimento da escrita até o 

desenvolvimento de processos pedagógicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar as diferentes abordagens historiográficas da educação  

Estabelecer relações, em diferentes períodos históricos, entre os fundamentos da 

educação com ferramenta para a dominação de povos e culturas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da Pedagogia. São Paulo: 

Moderna, 2007. 

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: UNESP, 2001. 

LOPES, Eliane Marta Teixeira; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História da 

Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

VEIGA, Cynthia Greive. História da Educação. São Paulo: Ática, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GILES, Thomas Ransom. História da Educação. São Paulo: EPU, 1987. 

MANACORDA, Mario Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos 

dias. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
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MORROU, Henri Irénée. História da Educação na Antigüidade. São Paulo: EPU, 

1990.  
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PROGRAMA 

Disciplina: Filosofia da Educação 

Código da Disciplina: CH02407N 

Carga Horária: 60 Período: 2º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Filosofia política e educação. Tendências liberais e progressistas. Os filósofos e as 

influências nas pedagogias tradicional, nova, tecnicista, libertária, libertadora e histórico 

crítica. 

OBJETIVO GERAL: Compreender a articulação entre Filosofia e Educação, refletindo 

acerca da importância do estudo de Filosofia para a formação do educador.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Expandir a reflexão acerca do conhecimento filosófico nas concepções educativas 

dialéticas; 

Identificar os pressupostos filosóficos que fundamentam as várias, as teorias e práticas 

pedagógicas; 

Incentivar o futuro educador, a partir da reflexão-ação a uma práxis pedagógica 

libertadora. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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

______. Filosofia da Educação. São Paulo: Moderna, 2006. 

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

Ática,2008. 

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

2006. 

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CURY, Carlos R. Jamil. Educação e Contradição. 6 ed. São Paulo: Cortez, 1995. 

GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação: um estudo introdutório. 9 ed. 

São 

Paulo: Cortez, 1995. 

GILES, Thomas Ranson. Filosofia da Educação. São Paulo: EPU, 1983. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

PAVANI, Jayme. Problemas da Filosofia da Educação. Petrópolis: Vozes, 1988. 

RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e Competência. São Paulo: Cortez, 1996. 

RODRIGUES, Neidson. Lições do Príncipe e outras lições. São Paulo: Cortez, 1984. 
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 PROGRAMA 

Disciplina: Psicologia da Aprendizagem 

Código da Disciplina: CH03409N 

Carga Horária :  60 Período: 2º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Importância, conceito, características e tipos de aprendizagem. Perspectivas teóricas de 

aprendizagem. Fatores que interferem na aprendizagem. Processos Psicologicos e 

contextos da aprendizagem. Perspectivas teóricas de aprendizagens. As contribuições 

para a aprendizagem dos teóricos: Jean Piaget, Lev Vygotsky e Henri Wallon. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Estudar os processos psicológicos e suas implicações para a aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Estudar os pressupostos históricos, conceituais e as condições biológicas da 

aprendizagem; 

Explorar as principais teorias psicológicas relacionadas à Aprendizagem (Psicogenética, 

Sócio-Interacionista, Afetividade); 

Relacionar as teorias da aprendizagem com situações de sala de aula; 

Refletir sobre as concepções psicológicas que embasam as Teorias de Aprendizagem; 

Discutir as aplicações da Psicologia da Aprendizagem aos processos de ensino e 

aprendizagem. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSSA, N. A. Dificuldades de aprendizagens: o que são? como tratá-las? Porto 

Alegre:Artmed, 2000. 

FONTANA, David. Psicologia para professores. 2 ed. São Paulo, Loyola, 2002. 

GARCIA, Rolando. O conhecimento em construção: das formulações de Jean Piaget à 

teoria de sistemas complexos / Rolando Garcia; Trad. Valério Campos. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

GLASSMAN, W.E.; HADAD, M. Psicologia: abordagens atuais. 4 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

LATAILLE, Yves de; DANTAS, Heloísa; OLIVEIRA, Marta Kohl de. Piaget; 

Vygotsky; Wallon: Teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. 

SALVADOR, C. C... (et al). Psicologia do Ensino. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Célia Silva Guimarães. Psicologia e construtivismo. São Paulo: Ática, 

1999. 

BIAGGIO, Angela M. Brasil. Psicologia do desenvolvimento. 9 ed. Petropolis, Vozes, 

1988. 

COUTINHO, M. T. C.; MOREIRA, M. Psicologia da Educação: um estudo dos 

processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltado para a 

educação. 7. ed. Belo Horizonte, MG: Ed Lê, 1999. 

DROVEY, Ruth Caribe da R. Distúrbio da aprendizagem. 4. Ed. São Paulo: Ática, 

2010. 

FRANCO, S. R. K: O construtivismo e a educação. 7. ed. Porto Alegre: Mediação, 

1998. 

MAHONEY, Abigail Alvarenga, ALMEIDA, Laurinda Ramalho de et al / Henri 

Wallon: Psicologia e Educação. São Paulo: Loyola, 2000. 

MORRIS, C. G.; MAISTO, A. A. Introdução à Psicologia. 6. ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2004. 

SPERLING, A. P. Introdução à Psicologia. São Paulo: Pioneira,1999. 

______. O pensamento e a linguagem da criança segundo Piaget. São Paulo: Ática, 

1989. 
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VIGOSTSKII, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento 

e aprendizagem. 10 ed. São Paulo : Ícone, 2006. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Política Organização da Educação Nacional 

Código da Disciplina: CH08575N 

Carga Horária: 60 Período: 2º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Estudo da estrutura do ensino, da organização da educação nacional prevista na Lei Nº 

9.394/96 e políticas educacionais vigentes no Brasil. Os princípios e fins da educação. 

A educação básica e a sua função social na sociedade contemporânea. O Financiamento 

da educação. Formação de profissionais da educação. 

 

OBJETIVO GERAL: Analisar a organização da educação básica face à política 

educacional brasileira através da legislação e da realidade escolar.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Identificar instâncias de elaboração da normatização como um pilar da política 

educacional. Classificar as atuais políticas educacionais. Discutir os principais 

problemas da escola básica. Analisar normas nacionais estruturantes da organização 

escolar, atribuições docentes, profissionais da educação e financiamento.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRZEZINNSKI. Iria (org.). LDB dez anos depois: reinterpretação sob diversos 

olhares. São Paulo: Cortez, 2008. 

FRIGOTTO, Gaudêncio, CIAVATTA, Maria, RAMOS, Marize (orgs.). Ensino médio 

integrado: concepções e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 

HADDAD, Sérgio. Banco Mundial, OMC e FMI: o impacto nas políticas 

educacionais. São Paulo: Cortez, 2008. 

LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA, João Ferreira, TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 

escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção 

Docencia em Formação/coordenação Antônio Severino, Selma Garrido Pimenta) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAÙJO, Ulisses F.[et al.]. Programa Ética Cidadania: construindo valores na escola 

e na sociedade: relações étnico-raciais e de gênero. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretariade Educação Básica, 2007. (4 v). 

BRASIL, Ministério da Educação Lei n.9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. 

______. Ministério da Educação Lei n.10.639/2003. Instituiu o Ensino de Historia e 

Cultura Afro-brasileiro no ensino fundamental e médio. 

______. MEC, Secretaria da Educação básica Lei n.11.274/2006. Estendeu para nove 

anos a duração do ensino fundamental. 

______. Ministério da Educação Lei n.10.753/03. Estabelece o Plano de 

Desenvolvimento 

da Educação (PDE). 

______. MEC, Secretaria da Educação básica Lei n.10 /2006. Estendeu para nove anos 

a duração do ensino fundamental. 

______. MEC, Secretaria da Educação básica. Plano Nacional de Educação 2011- 

2020. 

SCHILLING, Flávia (org.) Direito Humanos e educação: outras palavras, outras 

práticas. .São Paulo: Cortez, 2005. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Prática Pedagógica e Pesquisa II 

Código da Disciplina: CH08578N 

Carga Horária : 30 Período: 2º 

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

Reflexão sobre a Pedagogia como ciência da educação. A pluralidade cultural como 

processo-histórico e social. Compreensão da informática como recurso de ensino e de 

aprendizagem. As relações psicossociais nas dinâmicas de sala de aula. 

OBJETIVO GERAL:  

Analisar a escola e suas inter-relações com a sociedade brasileira 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Elaborar projeto de pesquisa relacionado ao objeto de estudo 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos para que? 12. ed. São Paulo, Cortez, 

2010. 

PIMENTA, Selma Garrido (coord) et al. Pedagogia, ciência da educação? 5. ed. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

PRIMO, Alex. Interação mediada pelo computador: comunicação, cibercultura, 

cognição. 

Porto Alegre: Sulina, 2007. 

WAGNER, Adriana. Desafios psicossociais da família contemporânea. São Paulo: 

Artmed, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. O que é pedagogia? 4.ed. São Paulo: Brasiliense, 

2009. 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências 

educacionais e profissão docente. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

PIMENTA, Selma Garrido. Saberes Pedagógicos e atividades docentes. 6. ed.São 

Paulo: Cortez, 2008. 

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma 

teoria da docência como profissão de interações humanas. 3.ed. Petrópolis, RJ:Vozes, 

2007. 
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                                                    PROGRAMA 

Disciplina: Introdução à Metodologia do Trabalho Científico 

Código da Disciplina: CH08591N 

Carga Horária: 30  Período: 2º 

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

Organização para o estudo universitário. Ato de estudar: leitura analítica e resumos. 

Documentações, anotações. Desenvolvimento do pensamento científico. Normas 

básicas da ABNT. Noções gerais sobre pesquisa, tipos de pesquisa. Técnicas de 

elaboração de Projetos de Pesquisa, textos acadêmicos e pôster  científico. 

OBJETIVO GERAL:  

Compreender a aplicar os princípios da metodologia científica em situações de 

apreensão, produção e expressão do conhecimento no fazer Universidade. Supondo-se a 

partir deste possa contribuir no processo de adaptação do estudante, integrando-o à 

Universidade, minimizando suas dificuldades e apreensões quanto à forma de educar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar a metodologia da pesquisa; 

Conhecer as áreas de Pesquisa do Curso; 

Compreender o exercício da escrita como elemento constitutivo da produção e 

expressão do conhecimento; 

Utilizar as normas científicas para apresentar trabalhos e textos acadêmicos; 

Compreender os princípios de Metodologia Científica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 8. 

ed.São Paulo: Atlas, 2008. 

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

Científica. 6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 
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SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e 

ampl. 

São Paulo: Cortez, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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3º PERIODO 

Componente Curricular CH Total CH Prática CH Total 

Alfabetização e letramento 60   30 90 

Didática  60 0 60 

Educação Infantil 60  30 90 

História da Educação no Brasil 60 0 60 

Metodologia Científica 30 30 60 

TOTAL   360 

AACC 15   
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PROGRAMA 

Disciplina: Alfabetização e Letramento 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 60 Período: 3º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Alfabetização e letramento. Gêneros textuais e letramento. Praticas de Leitura e 

Escrita. Produção de gêneros textuais oral e escrito. Letramento literário. Letramento 

digital. Práticas e eventos de oralidade. Oralidade e Letramento.  

 

OBJETIVO GERAL: 

Refletir sobre as bases teóricas que sustentam a alfabetização e a variedade de 

letramentos no contexto das praticas sociais locais e transculturais.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Reconhecer as Bases Teóricas da Alfabetização e do letramento como suporte para 

compreensão do processo de domínio da leitura e escrita. 

Diferenciar alfabetização e letramento. 

Conceituar letramento numa perspectiva sócio-histórica, aporta nos novos estudos do 

letramento. 

Refletir sobre os gêneros textuais, sua função social e condições de produção.  

Reconhecer os objetivos da alfabetização inicial e da formação do leitor/produtor dos 

gêneros textuais. 

Analisar praticas pedagógicas relacionadas a alfabetização e letramento.  

Fazer paralelo entre o sucesso e o fracasso escolar diante da alfabetização e do 

letramento. 

Discutir alfabetização de crianças e adultos de classe populares e seus caminhos na 

atualidade. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRANDAO, A. C. P. ; ROSA, E. C. S. . Literatura na alfabetização: que história é 

essa?. In: Ana Carolina Perrusi Brandão; Ester Calland de Sousa Rosa. (Org.). Leitura 

e produção de textos na alfabetização. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

COSTA VAL, M. Graça. et al. Algumas indicações para o trabalho com a escrita em 

sala de aula. In. Coleção Alfabetização e Letramento na Sala de Aula. Belo 

Horizonte: Autêntica/ Ceale, 2009. 

COSTA-MACIEL, Débora Amorim Gomes da. Oralidade e Ensino: saberes 

necessários a prática docente. Recife: EDUPE, Editora Universidade de Pernambuco, 

2013. 138p. 

COSTA-MACIEL, Débora Amorim G. Oralidade nos Manuais Didáticos de Língua 

Portuguesa: o que ensinam os textos do saber?. In: BEZERRA, Benedito Gomes; 

LUNA, Jairo Nogueira(Org.). Língua, literatura e ensino: subsídios teóricos e 

aplicados. 1ed. RECIFE: EDUPE, 2009. 

FERREIRO, Emíla. Alfabetização em Processo. 3
a
 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

_______________. Com todas as letras. 11
a
 ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

_______________. Psicogênese da Língua Escrita. 20
a
 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2000 

FERRAZ, C. S ; COSTA-MACIEL, Débora Amorim G. ; BARBOSA, M. L. F. F. . 

Atenção, senhores ouvintes: a notícia nas ondas do rádio. In: Telma Ferraz Leal e Siane 

Gois. (Org.). A oralidade na escola. 1ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 

LEAL, T. F. e BRANDAO, A. C. P.  É possível ensinar a produzir textos! Os objetivos 

didáticos e a questão da progressão escolar no ensino da escrita. In: Produção de 

textos na escola: reflexões e práticas no Ensino Fundamental. 1ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2006. 

LEAL, T. F. ALBUQUERQUE, E. B. LEITE, T. M. R. Jogos: alternativas didáticas 

para brincar alfabetizando (ou alfabetizar brincando?). In:  Alfabetização: 

http://lattes.cnpq.br/6442152442379368
http://lattes.cnpq.br/0377713500986284
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apropriação do sistema de escrita alfabética. 1ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, 

v. 1, p. 111-132. 

MACIEL, Francisca Izabel P; LÚCIO, Iara Silva. Os conceitos de alfabetização e 

letramento e os desafios da articulação entre teoria e prática. In: CASTANHEIRA, 

MACIEL, MARTINS.  Alfabetização e letramento na sala de aula. Belo Horizonte: 

Autêntica-CEALE, 2008. 

MENDONÇA, Márcia. Gêneros: Por onde anda o letramento. In: PONTES, Antônio 

Luciano. COSTA, Maria Aurora Rocha. Ensino de língua materna na perspectiva do 

discurso: uma contribuição para o professor. Fortaleza. Ed. Demócrito Rocha, 2008. 

PAIVA, Aparecida; RODRIGUES, P. C. A. Letramento literário na sala de aula: 

desafios e possibilidades. In: CASTANHEIRA, Maria Lucia; MACIEL, Francisca 

Isabel Pereira; MARTINS, Raquel Marcia Fontes (Org.).  Alfabetização e letramento 

na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  

MORTATI, Maria do Rosário.  Educação e letramento.  São Paulo: Unesp, 2004. 

SARAIVA, Juracy Assmann.  A situação da leitura e a formação do leitor. In: 

Literatura e ______________________alfabetização, do plano do choro ao plano 

da ação. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

LEMLE, Miriam.  Guia Teórico do Alfabetizador. São Paulo: Cortez, 1994. 

------------------- Guia Prático do Alfabetizador. São Paulo: Cortez, 1994. 

SOARES, Magda. Linguagem e Escola - uma perspectiva social. São Paulo: Vozes, 

1996. 

____________. Letramento. São Paulo. Vozes, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Pró Letramento. Programa de Formação Continuada de Professores de 

Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Alfabetização e Linguagem - 

Ministério da 
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Educação /Secretaria de Educação Básica. Brasília: 2007. 

SMOLKA, A. L. A criança na fase inicial da escrita. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2003 
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PROGRAMA 

Disciplina: Didática 

Código da Disciplina: CH08587N 

Carga Horária : 60 Período: 3º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Pressupostos teórico-metodológicos do processo de ensino. Retrospectiva história da 

Didática; Tecnologia educacional; tendências pedagógicas brasileiras; reflexão sobre as 

etapas e os elementos constituintes do planejamento; construção de planos de ensino; 

avaliação da aprendizagem; Projetos de trabalhos. 

OBJETIVO GERAL: Favorecer aos estudantes dos cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas uma análise crítica e reflexiva acerca: Da Didática e sua relevância na 

formação das/os professoras/es e na prática docente; Da história da Didática na 

educação brasileira e no mundo; Dos processos ensino e aprendizagem, pautada nas 

teorias de aprendizagem e concepções de ensino no Brasil, de modo identificar os 

métodos de ensino na história brasileira. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar e analisar conceitos básicos de: educação, pedagogia e didática; 

Analisar a centralidade do processo didático na relação entre ensino e aprendizagem; 

Identificar e analisar os elementos constitutivos da ação didática: a/o professor/a, a/o 

estudante, a disciplina (matéria ou conteúdo), o contexto da aprendizagem e as 

estratégias metodológicas; 

Identificar e refletir sobre questões fundamentais para professor/a: a motivação para a 

aprendizagem e a relação de poder  na sala de aula – o exercício da autoridade x o 

exercício do autoritarismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DERMEVAL, Saviane. Pedagogia Histórico Crítica: primeiras aproximações. 10. ed 

Campinas, SP: Ed. Associados. 2008. 
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ILVERA, Maria Aparecida. O revelar da competência no acontecer humano. São 

Bernardo do Campo, SP: Universidade Metodista de São Paulo, 2007. 

SCARPATO, Marta. Didática e Desenvolvimento Integral, Campinas, SP: Avercamp, 

2011. 

MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento: planejamento a educação para o 

desenvolvimento de competências, Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 8 ed. São Paulo: Cortez , Brasília: 

MEC:Unesco, 2003. 

ENRICONE, Délcia. Ser Professor. 4. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2004 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (coord.). Repensando a Didática. 22. ed. Campinas: 

Papirus, 2005. 

VASCONCELOS, Celso S..Construção do conhecimento em sala de aula. 12. ed.São 

Paulo: Libertad, 2002. 

______. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. 

SãoPaulo: Libertad, 2002. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 50. ed. rev. atual.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2011. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Educação Infantil 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 60 Período: 3º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

História das principais correntes da Educação Infantil. Ambientes de Educação Infantil: 

escola de conteúdos, metodologias/recursos de trabalho, organização do tempo/espaço, 

planejamento e avaliação. A importância do trabalho interdisciplinar na Educação 

Infantil. O papel do professor no desenvolvimento da linguagem, motricidade, 

cognição, imaginação, e criatividade. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Analisar a Educação Infantil num contexto amplo, considerando os diversos aspectos 

que a caracterizam a interação do desenvolvimento das capacidades de ordem biológica, 

afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e da inserção social das 

crianças, considerando-se os diferentes interesses e implicações no processo educativo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analisar os fundamentos histórico-filosóficos da educação infantil e formas de 

atendimento às crianças de 0 a 5 anos ao longo da história. 

Discutir o papel da educação infantil no contexto da política educacional brasileira e 

origem das instituições que trabalham com educação infantil. 

Destacar e analisar as finalidades, objetivos, funções e organização da educação infantil. 

Identificar e analisar diferentes concepções teóricas sobre a infância e o processo 

educacional. 

Caracterizar as etapas do processo de desenvolvimento humano nos aspectos biológico, 

motor, social, afetivo e cognitivo. 

Identificar e analisar as principais tendências teórico-metodológicas aplicadas à 
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educação infantil. 

Conhecer os fundamentos legais e organizacionais da educação infantil. 

Discutir a relação professor X aluno, escola X família na educação infantil. 

Perceber a importância da Literatura Infantil e do lúdico na formação do aluno da 

Educação Infantil; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRAIDY, Carmem; KAERCHER, Gládis E. P. S. (org). Educação Infantil: para que te 

quero? Porto Alegre: Artmed, 2007. 

MALUF, Ângela Cristina Munhoz: Brincar: prazer e aprendizado, 5. ed. Petrópolis, 

RJ:Vozes, 2007. 

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2007. 

______. Educação Infantil: muitos olhares. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

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 

KISHIMOTO, Tizuko Morchita (org.) Brincar e suas teorias. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2007. 

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 

MartaTeixeira Lopes: FARIA FILHO, Luciano Mendes; VEIGA, Cinthia Greive (org.) 

500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. A criança e seu desenvolvimento: perspectivas para 

discutir a educação infantil. São Paulo: Cortez, 2005. 
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                                                   PROGRAMA 

Disciplina: História da Educação No Brasil 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 60 Período: 3º 

Número de Crédito: 04 

                                                      EMENTA 

Introdução ao estudo da História da Educação brasileira. A educação no Brasil, escrita a 

partir de fontes diversas, nos contextos social, político, econômico e cultural do país nos 

diferentes períodos: séculos XVI a XVIII; século XIX; Primeira República; 1930 a 

1985. 

OBJETIVO GERAL: 

Compreender o processo de institucionalização da educação brasileira bem como os 

contextos sócio, político e econômico de cada época da história do nosso pais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar as diferentes abordagens historiográficas da educação brasileira; 

Vivenciar momentos de contato com fontes diversas para a construção da história da 

educação brasileira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANTES, Adlene Silva. Colônia Orfanológica Isabel: uma escola para negros, índios 

e brancos (Pernambuco 1874-1889). REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO, SBHE. Autores associados, SP – Campinas, nº 20, p.105-137, 

maio/agosto, 2009 

ARAUJO, Cristina. A reforma Antônio carneiro Leao no final dos anos 20. REVISTA 

BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, SBHE. Autores associados, SP – 

Campinas, nº 19, nº 19,  jan/abril, 2009, p.119-136 

COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. São Paulo:Graal, 5ª ed , 
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2004. 

CUNHA, Luís Antônio, GÓES, Moacyr de.  O golpe na educação. 11ª Ed, Rio de 

Janeiro: Zahar, 2002. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Instrução elementar no século XIX. In: LOPES, 

Eliane Marta Teixeira, FARIA FILHO, Luciano Mendes de, VEIGA, Cyntia Greive 

(org.). 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p.135-150. 

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo.  História da Educação. São Paulo: Cortez, 2006, 

p.15-29. 

PAIVA, José Maria de. In: LOPES, Eliane Marta Teixeira, FARIA FILHO, Luciano 

Mendes de, VEIGA, Cyntia Greive (org.). 500 anos de educação no Brasil. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2000, p. 43-59. 

RIBEIRO, Maria Luisa. História da educação brasileira. Campinas: Autores 

Associados, 19ªed, 2003., p.17-30. 

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 30ª Ed, Perópolis: 

Vozes, 2006 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Marta Maria Chagas. As reformas da instrução pública. In: LOPES, 

Eliane Marta Teixeira, FARIA FILHO, Luciano Mendes de, VEIGA, Cyntia Greive 

(org.). 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p.225-251. 

GONDRA, José G. Medicina, higiene e educação escolar. In: LOPES, Eliane Marta 

Teixeira, FARIA FILHO, Luciano Mendes de, VEIGA, Cyntia Greive (org.). 500 anos 

de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

KREUTZ, Lúcio. A educação de imigrantes no Brasil. In: LOPES, Eliane Marta 

Teixeira, FARIA FILHO, Luciano Mendes de, VEIGA, Cyntia Greive (org.). 500 anos 

de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p.347-370. 

LUIZETTO, Flávio. Cultura e educação libertária no Brasil do século XX. Educação e 

sociedade,São Paulo, n°12, p.61-79, set.1982. 
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GALLO, Silvio, MORAES, José damiro de. Anarquismo e educação: a educação 

libertaria na primeira republica.STEPHANOU, Maria, BASTOS, Maria Helena camara 

(orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil. Vol III, século XX.Petropolis: 

Vozes, 2004.  

MONARCHA, Carlos. A arquitetura escolar republicana: a escola normal da praça e a 

construção de uma imagem de criança. In: FREITAS, Marcos Cezar de.(org.) .História 

social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez, Bragança paulista: Editora da 

Universidade são Francisco,2001.p. 97-136. 

NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: Cortez, 1990, 

p.15-29. 

NUNES, Clarice. (Des)encantos da modernidade pedagógica. In: LOPES, Eliane Marta 

Teixeira, FARIA FILHO, Luciano Mendes de, VEIGA, Cyntia Greive (org.). 500 anos 

de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p.371-398. 

RAGO, Margareth. A preservação da infância. In: Do cabaré ao lar: a utopia da cidade 

disciplinar (1890-1930). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p.117-162. 

SOUZA, Rosa Fátima de. Espaço da Educação e da civilização: origens dos grupos 

escolares no Brasil. In: SAVIANI, Demerval et al(orgs.). O Legado educacional do 

século XIX. 2ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. (Coleção Educação 

Contemporânea). 

LEI de 15 de outubro de 1827. APEJE(Arquivo Público Jordão Emerenciano).BRASIL. 

Coleção de Leis Imperiais. Rio de Janeiro: Recife: Typographia Nacional, p.71-73. 

Missão - Carlota Joaquina, a princesa do Brasil - Pra frente Brasil ou O que é isso 

companheiro 
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PROGRAMA 

Disciplina: Metodologia Científica 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 30  Período: 3º 

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

Tipologia do conhecimento. Estrutura e tipologia do trabalho científico. Processo de 

elaboração de uma pesquisa.  As abordagens qualitativa e quantitativa de pesquisa.  

Métodos para a coleta de dados. Procedimentos para a análise dos dados. Normas 

técnicas do trabalho científico. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Refletir sobre a pesquisa cientifica e os aspectos inerentes à mesma. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar os tipos de conhecimento; 

Conhecer a estrutura e tipologia do trabalho científico 

Conhecer o processo de elaboração de uma pesquisa; 

Identificar características das abordagens qualitativa e quantitativa de pesquisa; 

Conhecer alguns métodos para a coleta de dados. 

Identificar normas e técnicas do trabalho científico 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar. Campinas, 

SP: Papirus, 1995. 

BRAGA. Glaucia e BOENTE, Alfredo. Metodologia científica contemporânea. São 

Paulo: Editora BRASPORT, 2004. 

CARVALHO, Anésia de Souza. Metodologia da entrevista: uma abordagem 

fenomenológica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Agir: 1991. 

 D’ONOFRIO, Salvatore. Metodologia do trabalho intelectual. São Paulo: Atlas, 

1999. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003. 

LÜDKE, Menga. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 

1986. 

LUDKE, Menga. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas de pesquisa. São 

Paulo: EPU,1986. 

OLIVEIRA NETO, Alvin Antonio. Metodologia de pesquisa científica. 1ª ed. São 

Paulo: Visual Books, 2005. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Editora Cortez, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GIL. Antônio Carlos. Métodos de pesquisa social. 5ª Ed. São Paulo:Atlas, 2006. 

MICHALISZYN, Mário Sérgio. Pesquisa: orientações e normas para elaboração de 

projetos, monografias e artigos científicos. 3ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
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4º PERIODO 

Componente Curricular Ch Total Ch Prática  

Planejamento Educacional 60 0 60 

Fundamentos e Métodos do 

Ensino da Língua Portuguesa 

60 30 90 

Fundamentos e Métodos do 

ensino da Matemática 

60  30 90 

Pesquisas em educação 60  60 

Literatura Infanto-Juvenil 60  60 

TOTAL               300 

AACC 35   
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PROGRAMA 

Disciplina: Planejamento Educacional 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60  Período: 4º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

 

O Planejamento no contexto das políticas públicas. Concepções de planejamento,  

conceitos, tradição e enfoques (novos paradigmas). O papel do planejamento na 

administração e gestão educacional e na implementação do Projeto Político-Pedagógico 

(princípios, objetivos e características). Tipologia e evolução. O planejamento enquanto 

processo. O planejamento na prática pedagógica. 

OBJETIVO GERAL: 

Compreender o Planejamento enquanto processo suas características, tipologia e 

repercussões no sistema educacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conhecer os novos paradigmas de Educação e o papel do Planejamento educacional 

Analisar os princípios da gestão democrática nas escolas: autonomia, participação, 

colegiado, planejamento estratégico, dialógico, participativo, entre outros; 

Analisar o pedagogo enquanto planejador; 

Identificar as contribuições do planejamento no contexto das políticas públicas, do 

sistema educacional e da prática pedagógica; 

Conhecer a estrutura/etapas do planejamento, plano e projetos; 

Compreender o Projeto Político Pedagógico enquanto processo e produto do 

Planejamento; 

Analisar e elaborar propostas, projetos e planos visando à gestão financeira, 
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administrativa, tecnológica, gestão de classe, gestão de pessoas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento Dialógico: como construir o projeto político-

pedagógico da Escola. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2001(Guia da Escola 

Cidadã; v. 7) 

KUENZER, Acácia Zeneida. Planejamento e Educação no Brasil. 3 ed. São Paulo: 

Cortez, 1996 (Coleção Questões da nossa época v. 21). 

BRZEZINSKI, Iria (Org.) LDB Interpretada: diversos olhares se intercruzam. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

CUNHA, Luiz Antônio (org.). Escola Pública, escola particular e a democratização 

do ensino. 3ª ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1989. 

FERREIRA, Naura Syria (org).Gestão Democrática da Educação – São Paulo: 

Cortez, 1998. 

FREIRE, Paulo, Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 

17ª ed. São Paulo; Paz e Terra, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade e ROSAR, Maria de Fátima Felix (org). Política e gestão 

da educação – belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

SILVA, Tomaz Tadeu da. O que produz o que reproduz em educação: ensaios de 

sociologia da educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 1992. 

VEIGA, Ilma Passoa. Projeto Político – Pedagógico da Escola – uma construção 

possível. Campinas, SP: Papirus, 1995. (Coleção magistério: Formação e trabalho 

pedagógico). 

DALMÁS, Ângelo. Planejamento participativo na escola: elaboração, 
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acompanhamento e avaliação. Petrópolis, RJ: Vozes 1994. 

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva:artigo a artigo. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Literatura Infanto Juvenil 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60  Período: 4º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Aspectos históricos, teóricos e metodológicos da Literatura Infantil. A formação do 

gosto pela leitura. Conceitos, características, obras e autores de histórias infantis: 

clássicas, modernas e contemporâneas. Folclore, teatro e poesia infantil. 

 

 OBJETIVO GERAL: 

 

Compreender o conceito e as funções básicas da literatura infantil no processo de 

aprendizagem dos educandos, subsidiando o pedagogo com a diversidade de gêneros 

textuais nas obras infanto-juvenis. Estimular os futuros leitores para identificação de 

poesias e narrativas em diferentes suportes e recursos multimidiáticos, reconhecendo as 

características de obras e autores de poesias e histórias infantis: clássicas, modernas e 

contemporâneas. As ilustrações e as práticas de leitura, escrita e produção textual, bem 

como os critérios para análise e seleção de obras adequadas às especificidades da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Caracterizar e fundamentar a Literatura Infantil num processo histórico-social; 

Analisar, sob os aspectos culturais, sociais, psicológicos e linguísticos as obras infanto-

juvenis; 

Estimular a contação de histórias que motivem o educando à aquisição de 

conhecimentos (culturais, sociais, psicológicos e linguísticos) na fase de aprendizagem; 

Propiciar condições para que o aluno possa desenvolver técnicas e materiais 
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pedagógicos relativos à leitura e entendimento dos contos; 

Identificar a presença da literatura em diferentes linguagens, suportes e recursos 

multimidiáticos; 

Distinguir nas produções literárias a integração com os diferentes componentes 

curriculares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ÁRIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 

2007. 

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. 

ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABRAMOVICH,Fanny. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. São Paulo: Editora 

Scipione 2007. 

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. 

LOPES, Eliane Marta Teixeira; GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História da 

Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2007. 

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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PROGRAMA 

Disciplina: Fundamentos e Métodos do ensino da Língua Portuguesa 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60  Período: 4º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Prática Pedagógica da Língua Portuguesa num contexto significativo de integração 

social, considerando: Aspectos sociolingüístico, Leitura compreensão e Produção de 

Textos. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar uma visão teórico-metodológica a propósito do ensino da Língua 

Portuguesa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Refletir sobre alguns aspectos sociolingüístico que caracterizam a Língua Portuguesa e 

Influenciam o processo de ensino-aprendizagem;           

Propiciar práticas de leitura, análise e produção de textos, como uma alternativa para o 

ensino da Língua Portuguesa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GERALDI, J.W. O Texto na sala de aula. Cascavel: Assoeste,1987.                  

BARBOSA, J.J. Alfabetização e Leitura. São Paulo: Cortez, 1990.                    

SOARES,Magda B, Linguagem e escola: Uma Perspectiva Social. São Paulo, Ática.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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KATO, Lucia, M.M.B. No Mundo da Escrita: Perspectiva Psicolingüística, São Paulo: 

Ática. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Fundamentos e Métodos do Ensino da Matemática 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60  Período: 4º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Introdução ao estudo dos princípios elementares da Matemática e sua aplicação na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Compreender as mudanças que as Tecnologias da Informação e Comunicação 

impuseram aos modos de vida da sociedade contemporânea, especialmente no que se 

refere ao papel do professor, da escola e ao modo de ensinar e aprender.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Desmistificar a matemática como uma ciência difícil pela observação da sua realização 

no cotidiano das pessoas; 

Conhecer e analisar os conteúdos que estão nas grades curriculares da educação básica; 

Analisar situações didáticas de alfabetização matemática e desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático; 

Vivenciar situações de planejamento e práticas de ensino-aprendizagem da matemática 

na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BICUDO, Maria Aparecida Viggiani.(Org.) Pesquisa em Educação Matemática: 

Concepções e Perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999. 

LORENZATO, Sérgio. Para aprender matemática. 3.ed. Campinas: SP: Autores 

Associados, 2010. (Coleção Formação de Professores) 

PARRA, Cecilia; SAIZ, Irma. Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. 

Porto 
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Alegre: Artes Médicas, 2001. 

VERGNAUD, Gérard. A criança, a matemática e a realidade: problemas do ensino 

da 

matemática na escola elementar. Curitiba: Ed. da UFPR, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BICUDO, M. A. V.; GARNICA, A.V. M. Filosofia da Educação Matemática. 2. ed. 

Belo 

Horizonte: Autêntica, 2002. 

BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN Nelson. Modelagem Matemática no Ensino. 4. 

ed. São Paulo: Editora Contexto, 2007. 

BORBA, Marcelo de C; PENTEADO, Mirian Godoy. Informática e Educação 

Matemática. 3.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

BRASIL, Secretaria de Educação a Distância. TV Escola. PCN na Escola: Matemática. 

Brasília: 1998 

______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000 

DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática. 12.ed. 

São Paulo: Ática, 2007. 

D’ AMBRÓSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 2. 

ed.Belo Horizonte: Autêntica, 2005. (Coleção Tendências em Educação Matemática). 

______. Educação Matemática: da teoria a prática. 14. ed. Campinas, 

SP: Papirus, 2007. (Coleção Perspectiva em Educação Matemática). 

FONSECA, Maria da Conceição F. R., et al. O ensino da geometria na escola 

fundamental: três questões para a formação do professor dos ciclos iniciais. 2. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2002. 

FONSECA, Maria da Conceição F. R. Educação matemática de jovens e adultos: 

especificidades, desafios e contribuições. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

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. 2 ed. rev. e 
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ampliada.Campinas: SP: Autores Associados, 2008. (Coleção Formação de 

Professores). 

MIGUEL, Antonio; MIORIM, Maria Angela. História na educação matemática: 

propostas e desafios. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

NUNES, Terezinha; CAMPOS, Tânia M. M.; MAGINA, Sandra; BRYANT, Peter. 

Educação e Matemática: números e operações numéricas. São Paulo: Cortez, 2005 

SKOVSMOVE, Ole. Educação matemática crítica: a questão da democracia. 

Campinas, SP: Papirus, 2001. 

SMOLE. Kátia Stocco; CÂNDIDO, Patrícia; STANCANELLI, Renata. Matemática e 

Literatura Infantil. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Lê, 1999. 

TOMAZ, Vanessa Sena; DAVID, Maria Manuela Martins Soares. 

Interdisciplinaridade e aprendizagem da Matemática em sala de aula. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2008 
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                                             PROGRAMA    

Disciplina: Pesquisas em Educação                                           

  

Carga Horária: 60h Créditos:4 

Ementa 

A pesquisa em educação. As abordagens qualitativas de pesquisa em educação. Ética 

na pesquisa educacional. Métodos para a coleta de dados em pesquisa educacional. A 

Análise de dados e a validade nas abordagens qualitativas. A categorização de dados 

qualitativos em pesquisa educacional. A prática da pesquisa em educação. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Refletir sobre aspectos inerentes à pesquisa educacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conhecer a evolução histórica da pesquisa em educação. 

Conhecer as abordagens qualitativas de pesquisa educacional. 

Refletir sobre problemas de ética em pesquisa educacional. 

Identificar alguns procedimentos para a coleta de dados em pesquisa educacional. 

Identificar categorias do objeto teórico e do objeto empírico na pesquisa qualitativa. 

Realizar uma pesquisa de caráter exploratório. 

 

Bibliografia Básica 

 

AZANHA, J. M. P. Uma ideia de pesquisa educacional. São Paulo: EDUSP, 1992. 

BRAGA. Glaucia e BOENTE, Alfredo. Metodologia científica contemporânea. São 

Paulo: Editora BRASPORT, 2004. 

CARVALHO, Anésia de Souza. Metodologia da entrevista: uma abordagem 

fenomenológica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Agir: 1991. 

BAUER, M. W. GASKELL, G. (Ed.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 

som. Petrópolis: Vozes, 2002. 
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BIANCHETTI, L.; MEKSENAS, P. (Orgs.). A trama do conhecimento: teoria, 

método e escrita em ciência e pesquisa. Campinas: Papirus, 2008. 

BIRLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos 

métodos. Porto: Porto, 1994. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais . Petrópolis: 

Vozes, 2006. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. et. Al. O planejamento da pesquisa qualitativa 

– teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

GAMBOA, S. S. Pesquisa em educação: métodos e epistemologias. Chapecó: 

ARGOS, 2007. 

GATTI, B. A. Retrospectiva da pesquisa educacional no Brasil. Revista Brasileira 

de Estudos Pedagógicos, Brasília, INEP, v. 68, n. 159, p. 

279-288, maio/ago. 1987. 

______. Implicações e perspectivas dapesquisa educacional no Brasil 

contemporâneo. Cadernos de Pesquisa, FCC, n. 113, p. 65-81, jul. 2001. 

______. Estudos quantitativos em educação. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, 

n.1, p. 11-30, jan./abr. 2004. 

GIL. Antônio Carlos. Métodos de Pesquisa Social. 5ª Ed. São Paulo:Atlas, 2006. 

GRABAUSKA, C. J.; BASTOS, F. da P. Investigação-Ação Educacional na sala de 

aula. In.: RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa-Ação. 

princípios e métodos. João Pessoa: UFPB, 2003. p. 193-220. 

_______. A construção da pesquisa em educação no Brasil . Brasília: Líber Livro, 

2007. (Série Pesquisa, 1).  

LÜDKE, Menga. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 

1986. 

OLIVEIRA NETO, Alvin Antonio. Metodologia de pesquisa científica. 1ª ed. São 

Paulo: Visual Books, 2005. 

POUPART, J. et. al. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e 

metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008. 

RICHARDSON, R. J. et. al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. 3d. ver. Amp. São 

Paulo: Atlas, 1999 
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SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Editora Cortez, 2002. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo, Cortez, 1986. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Ética e Cidadania                              

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 30 Período: Eletiva 

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

Ética e cidadania, questões conceituais e relacionais. Ética: definição, campo, objetivo e 

seus intérpretes; Moral: definição e a questão da modernidade. Cidadania: conceito, 

bases históricas e questões ideológicas. Questões e debates da ética e da cidadania e 

suas implicações no campo da educação. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Desenvolver no educando(a) a prática da reflexão sobre conceitos e valores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Exceder à compreensão clássica da ética a fim de compreendê-la sob o complexo ponto 

de vista que envolve os diversos espaços em que se coloca a questão ética; 

Contribuir para a discussão sobre a natureza da indagação ética nos dilemas da 

sociedade contemporânea e, mais notadamente, da sociedade brasileira; 

Abordar a interrelação entre teoria e prática indispensável no estudo da ética e da 

cidadania. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2010. 

GALLO, Silvio. Ética e Cidadania: caminhos da filosofia. 8. ed. São Paulo: Papirus, 

2008. 

SAVATER, Fernando, 1947. Ética para meu filho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2005. 

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 31. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BOFF, Leonardo. Ética da vida: a nova centralidade. São Paulo: Record, 2009 

SALES, Mione Apolinario. (In)visibilidade perversa. São Paulo: Cortez, 2007 

SINGER, Peter. Ética prática, 2. ed. Lisboa: Gradiva, 2002. 
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 PERIODO 

Componente Curricular Teórica Prática CH Total 

Avaliação educacional 60 0 60 

Currículo e Gestão Escolar  60 0 60 

Eletiva 30 30 60 

Eletiva EAD 60  60 

Educação Inclusiva 60 30 90 

ESTÁGIO I: Intervenção Pedagógica na Educação 

Infantil 

30 90 120 

TOTAL             310 

AACC 35   
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PROGRAMA 

Disciplina: Avaliação Educacional 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 60 Período: 5º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Trajetória histórica da avaliação educacional no Brasil, relação entre abordagens 

quantitativas e qualitativas. Avaliação de políticas educacionais. Avaliação Institucional 

contextualização teórica e prática. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Conhecer e compreender a necessidade da avaliação da aprendizagem na função 

educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Desenvolver o conhecimento crítico e interpretativo das principais funções da avaliação 

da aprendizagem. 

Elaborar instrumentos de verificação da aprendizagem escolar. 

Diferenciar testar, medir e avaliar. 

Possibilitar a formação de uma consciência emancipatória de avaliação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ESTEBAN, Maria Teresa (org) Avaliação uma prática em busca de novos sentidos. 

2. ed. Rio de Janeiro DP&A, 2008, 

DEPRESBITERIS, Lea. Avaliação educacional em três atos. 4. ed. São Paulo: Editora 

Senac São Paulo, 2009. 

CORTELLA, Mario Sergio. Os conceitos de avaliação em ciclos: repercussão da 

política 
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pública voltada para a cidadania. In: ALMEIDA. Fernando José de (org). Avaliação 

educacional em debate: experiências no Brasil e na França. São Paulo: Cortez Editora; 

EDUC, 2005, p. 45 a 57 

CUNHA, Maria Isabel da (org.) Formatos avaliativos e concepção de docência. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HAYDT, Regina Célia Cazaux. Avaliação do processo ensino-aprendizagem 3. ed. 

São Paulo : Ática, 2003. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e 

proposições. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

ROMÃO, José Eustáquio. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas 9. ed. São 

Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2009. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Currículo e Gestão Escolar 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 60 Período: 5º 

Número de Crédito: 04 

                                                          EMENTA 

A estrutura Organizacional de Instituições de Ensino; Gestão da Escola; Política de 

Desenvolvimento de recursos Humanos; A Relação entre gestão e qualidade da 

educação; Pressupostos e princípios da gestão participativa na educação; Articulação da 

gestão da educação com movimentos sociais; Legislação do ensino; Formação 

continuada; Gestão da organização de tempos e espaços escolares; Inovando, apresentar 

os conceitos básicos da etapa do planejamento. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar a compreensão dos princípios teórico-prático da gestão nos modelos 

vigentes a partir do Perfil do Gestor para o novo milênio, ampliando o conhecimento da 

gestão democrática na educação, inovando, apresentar os conceitos básicos da etapa do 

planejamento e expor metodologia eficiente para que o gestor incorpore e proporcione 

atividade estratégica no cotidiano da escola.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Compreender o modelo de gestão de pessoas que alinha as competências humanas com 

as estratégias institucionais; 

Conhecer a base teórico-legal, níveis e modalidade de ensino, incumbência do gestor 

como parte do processo histórico; 

Proporcionar elementos básicos da etapa do planejamento estratégico e expor 

metodologia eficiente; 

Compreender as tendências atuais da administração e suas transformações no cenário 
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político da educação contemporânea; 

Conhecer o papel do Conselho municipal de educação; 

Analisar os desdobramentos dos novos paradigmas na prática da gestão da escola 

pública; 

Conhecer a importância da informática no Processo de Ensino-Aprendizagem na gestão 

inovadora; 

Conhecer o Princípio da Gestão Escolar Democrática no contexto da LDB; 

Analisar instrumentos legais que amparam a autonomia da educação no sistema de 

ensino e contextualiza o perfil do gestor para o novo milênio.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

COLOMBO. Simões Sonia. Gestão Educacional Uma Nova Visão. Artmed. 2004.   

LIBÂNEO. José Carlos. OLIVEIRA, João Ferreira. TOSCHI. Mirza Seabra. Educação 

Escolar: Politícas, Estrutura e Organização. Ed. Cortez, 10ª  Edição, 2012. 

ROLDÃO. Maria do Céu. Gestão do currículo e avaliação de competências. Lisboa: 

Editorial Presença, 2004. 

SANTOS FILHO. José Camilo. Projeto Educativo Escolar. Ed. Vozes, 2012. 

PACHECO. José Augusto. Curriculo: Teoria e Prática. Editora Porto, Portugal. 1997.  

 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GADOTTI, Moacir e Romão, José E. Autonomia da Escola: Princípios e Propostas. Ed. 

Cortez. 2003. 

LUCK, Heloisa. Escola Participativa. Ed. DP&A, 2000. 

VEIGA, Ilma Passos.(org) Projeto Político Pedagógico da Escola: Uma Construção 

Possível? Campinas. São Paulo, Ed. Papiros. 1997 BIBLIOTECA VIRTUAL 
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PROGRAMA 

 

Disciplina: Educação Inclusiva 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60 Período: 5º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Antecedentes históricos e perspectivas atuais da educação de alunos com necessidades 

especiais. Abrangência e pressupostos legais da educação inclusiva. Taxionomia das 

necessidades educacionais especiais. Os serviços de apoio pedagógico especializado. A 

prática pedagógica – currículo, metodologia e avaliação no contexto da educação 

inclusiva. A formação do professor e a educação inclusiva. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Compreender os fundamentos, os princípios e os objetivos da Educação Inclusiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Estudar a legislação em vigor relacionada à Educação Especial; 

Discutir os aspectos curriculares e as propostas pedagógicas voltadas para a inclusão; 

Apresentar as propostas atuais voltadas para uma sociedade e uma escola inclusiva; 

Buscar alternativas de ação pedagógica junto ao aluno com necessidades educacionais 

especiais; 

Compreender o sujeito como possuidor de múltiplas dimensões para a aprendizagem; 

Discutir o papel social da Educação Inclusiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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. 2. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. 

(Coleção educação contemporânea). 
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LIMA, Priscila Augusta. Educação inclusiva: indagações e ações nas áreas de 

educação e da saúde. São Paulo: Avercamp, 2010. 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. (Org). O desafio das diferenças nas escolas. 2. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Fátima. Para entender Síndrome de Down. Rio de Janeiro: Wak, 2007. 

BRASIL. Ministério da Educação / Secretaria de Educação Especial. Sala de recursos 

multifuncionais: espaços para atendimento educacional especializado. Brasília: MEC / 

SEESP, 2006. 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Secretaria de 

Educação a Distância. Atendimento educacional especializado: deficiência mental, 

pessoa com surdez, deficiência visual, deficiência física. Brasília, DF: MEC / SEESP / 

SEED, 2007. 

OLIVER, Lou de. Distúrbios de aprendizagem e de comportamento. 6.ed. Rio de 

Janeiro: Wak, 2011. 

ORRÚ, Silvia Ester. Autismo: o que os pais devem saber? Rio de Janeiro: Wak, 2009. 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér; PRIETO, Rosângela Gavioli; ARANTES, Valéria 

Amorim 

(Org.). Inclusão escolar: pontos e contrapontos. 4. ed. São Paulo: Summus, 2010. 

MATTOS, Paulo. No mundo da lua: perguntas e respostas sobre transtorno do déficit 

de atenção com hiperatividade em crianças, adolescentes e adultos. 8. ed. São Paulo: 

Leitura Médica, 2008. 

SANTOS, Mônica Pereira dos; PAULINO, Marcos Moreira (Orgs.). Inclusão em 

educação: culturas, políticas e práticas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

VOIVODIC, Maria Antonieta M. A. Inclusão escolar de crianças com Síndrome de 

Down. 6.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
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PROGRAMA 

Disciplina: ESTÁGIO I- Intervenção Pedagógica na Educação Infantil  

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 120 Período: 5º 

Número de Créditos: 08 

EMENTA 

Estudo de aspectos teórico-prático, contemplando as áreas de conhecimento na 

Educação Infantil. Prática nas modalidades: planejamento, observação, docência, 

pesquisa, extensão e avaliação articuladas com o processo de ensino e aprendizagem na 

prática de ensino.  

 

OBJETIVO GERAL: 

Avaliar a instituição escolar, campo de estágio, em seus aspectos estruturais, 

organizacionais e pedagógicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Relacionar as diversas etapas do processo do ensino, na dinâmica da sala de aula. 

Elaborar projetos de intervenção pedagógico-didáticos. 

Intervir na prática pedagógica. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Transposição didática: por onde começar? São 

Paulo:Cortez, 2007. 

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos 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. 6 ed. 
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São 

Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Docência em Formação. Séries Saberes Pedagógicos). 

BIBLIOGRAFIA 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. 

BIANCHI, Anna Cecília de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. 

Manual de orientação- estágio supervisionado. 4 ed. São Paulo: Thomson, 2009 

GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia. 4ed. São Paulo: Brasiliense, 2009 

(Coleção primeiros passos). 

GUARNIERE,Maria Regina (org.) Aprendendo a ensinar: o caminho nada suave da 

docência. 2ed. 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) 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e cidadania planetária. 4ed. 

São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. (Guia da escola cidadã; v.3). 

LUCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 

7ed.Petópolis,RJ: Vozes, 2009. 

LIMA, M. S. L.; PIMENTA, S. G. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004.  

VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e 

Projeto Político-Pedagógico. São Paulo: Libertad, 1999. 

VASCONCELLOS, Celso. Construção do Conhecimento em sala de aula. SP: Libertad,  

2002. 141 p.  
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6º PERIODO 

Componente Curricular Teórica Prática CH Total 

Avaliação da Aprendizagem 60 0 60 

Fundamentos e Métodos do ensino de História 60 30 90 

Fundamentos e Métodos do ensino de Geografia 60 30 90 

Educação de Jovens e Adultos 60 0 60 

Projetos experimentais em educação - Eletiva (EAD) 60  60 

ESTÁGIO II: Ações docentes do 1º ao 5º anos do 

Ensino Fundamental  

30 90 120 

TOTAL             480 

AACC 35   
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PROGRAMA 

Disciplina: Avaliação da aprendizagem 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 60 Período: 6º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Estudo das concepções de avaliação e suas finalidades. Avaliação da prática escolar 

comprometida com a inclusão, pluralidade e construção coletiva. O papel e função do 

erro na avaliação no cotidiano escolar. A Avaliação como processo ético, crítico e 

analítico na formação do aluno. Instrumentos de avaliação na prática escolar. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver a habilidade de elaborar planos de Avaliação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Construir instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

Compreender as etapas do processo de avaliar e de planejar. 

Analisar criticamente os modelos de avaliação propostos pelas políticas públicas de 

educação. 

Ampliar os conhecimentos técnicos, éticos e estéticos em relação ao ato de planejar e 

avaliar. 

Refletir sobre as diversas tendências de avaliação da educação. 

Desenvolver uma postura pedagógica multidisciplinar em relação ao ato de avaliar e de 

educar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ESTEBAN, Maria Teresa. Uma prática em busca de novos sentidos. 6. ed. Rio de 

Janeiro, DP&A, 2008. 

HOFFMAN, Jussara Maria Lerch. Avaliar: respeitar primeiro, educar depois. Porto 

Alegre: Mediação, 2008. 

MENDEZ, Juan Manuel Alvarez. Avaliar para conhecer, examinar para excluir. 

Porto Alegre; Artmed Editora, 2002. 

MORETTO, Vasco Pedro. Prova um momento privilegiado de estudo – não um 

acerto de contas. 8. ed. Rio de Janeiro DP&A, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ESTEBAN, Maria Teresa, HOFFMANN, Jussara e SILVA, Janssen Felipe da.(orgs.) 

Práticas e aprendizagens significativas: em diferentes áreas do currículo. 4. ed. . 

Porto Alegre: Editora Mediação, 2006. 

FERNANDES, Maria Estrela Araújo. Avaliar a escola é preciso. Mas... que avaliação? 

In: VIEIRA, Sofia Lerche (Org.) Gestão da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2002. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem - componente do ato 

pedagógico. 1. ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 

RAPHAEL, Hélia Sonia. Avaliação: questão técnica ou política? Curso de 

Especialização a distância Vol. Quatro, Brasília, 1997. 

ROMÃO, José Eustáquio. Avaliação dialógica: desafios e perspectivas. 9. ed. São 

Paulo:Cortez: Instituto Paulo Freire, 2009. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Fundamentos e Métodos do Ensino de História 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 60 Período: 6º 

Número de Crédito: 04 

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. Noções de tempo e espaço. O ensino de História no 

cotidiano escolar. Práticas interdisciplinares, análise e aplicações. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Compreender a importância do ensino de História nas séries iniciais, nos seus suportes 

teórico-metodológicos, instrumentalizando os educadores em formação para uma 

prática pedagógica calcada no ensino-pesquisa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Formar profissionais dotados de espírito crítico e capacidade de intervir de forma 

transformadora e renovadora no ensino fundamental e médio. 

Delimitar tendências e temáticas da História, identificando conceitos fundamentais; 

Conhecer propostas práticas para o ensino de História nas séries iniciais; 

Analisar livros didáticos, paradidáticos e outros materiais de apoio; 

Compreender os conceitos temporais e suas aplicações pedagógicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASSANEZI, Pinsky. (Org.). Novos temas nas aulas de história. 1. ed. São Paulo: 

Contexto, 2010. 

BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. 1. ed. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

FAZENDA, Ivani. O que é interdisciplinaridade? (Org.). São Paulo: Cortez, 2008. 

FONSECA, Selma Guimarães. Didática e prática de ensino de História. 3. ed. 
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Campinas, SP: Papirus, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU, Martha; SHOIHEI, Rachel (org.). Ensino de História – conceitos, temáticas e 

metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

História, Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

BITTENCOURT, Circe (org.). O saber histórico em sala de aula. São Paulo: 

Contexto, 2001. 

LOMBARDI, J.C.; CASIMIRO, A.P.B.S.; MAGALHÃES, L. D.R. (Orgs). História, 

cultura e educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 

LOSSA, Carmen. Escritos sobre jornal e educação: olhares de longe e de perto. São 

Paulo: Global, 2009. 

KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula. Conceitos, práticas e propostas. 

São Paulo: Contexto, 2003. 

NIKITIUK, S. L. (org.). Repensando o ensino de História. 2 .ed. São Paulo: Cortez, 

2001. 

PINSKY, J. (org.). O ensino de História e a criação do fato. São Paulo: Contexto, 

2002. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Fundamentos e Métodos do Ensino de Geografia 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60 Período: 6º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Função social da Geografia no Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano. Relações 

geográficas: geografia ciência e geografia disciplina. Fundamentações epistemológicas 

da Ciência geográfica. Teoria, prática e execução na sala e espaço vivido. 

Interdependência: cartografia e geografia. Parâmetros Curriculares e o ensino da 

geografia. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Compreender a importância do ensino de Geografia nas séries iniciais, nos seus suportes 

teórico-metodológicos, instrumentalizando os educadores em formação para uma 

prática pedagógica calcada no ensino-pesquisa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Delimitar tendências e temáticas da Geografia, identificando conceitos fundamentais; 

Conhecer propostas práticas para o ensino de Geografia nas séries iniciais; 

Realizar um estudo do meio, relacionando os conteúdos discutidos na disciplina; 

Apreender noções básicas de representação e orientação espacial; 

Elaborar situações de intervenções pedagógicas que favoreçam o processo de 

construção da noção de tempo-espaço infantil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BRASIL, Ministério da Educação e Desporto. Secretaria da Educação Fundamental. 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino da Geografia. Brasília: 

MEC/SEF/1998. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. (org), et. Al.. A geografia na sala de aula. 6 ed., São 

Paulo: Contexto, 2006. 

CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos [et al]. Geografia em sala de aula: práticas e 

reflexões. 3. ed. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2001. 

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia e Práticas de Ensino. Goiânia: 

Alternativa, 2002. 

PONTUSCHKA, Níbia Nacib; PAGANELLI, Tomoko Iyda ; CACETE, Núria Hanglei. 

Paraensinar e aprender geografia. 3ed. São Paulo: Cortez, 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Rosângela (org.) O Espaço Geográfico: Ensino e Representação. São 

Paulo:Contexto, 2010. 

CARVALHO, Ana Maria Pessoa de. (org). Formação continuada de professores: 

uma releitura das áreas de conteúdo. São Paulo: Pioneira, 2003. 

KOZEL, Salete, FILIZOLA, Roberto. Didática de Geografia: Memória da Terra: o 

espaço vivido. FTD, 1996. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia pequena história crítica . 21ed. São 

Paulo: Annablume, 2007. 

PASSINI, Elza Yasuko (Org.) Prática de ensino em geografia e estágio 

supervisionado. São Paulo: Contexto, 2007. 

STRAFORINI, Rafael. Ensinar geografia o desafio da totalidade- mundo nas séries 

iniciais. 2ed. São Paulo: Annablume, 2008. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Educação de Jovens e Adultos 

Código da Disciplina:  

Carga Horária:60  Período: 6º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Concepção histórica da educação de Jovens e adultos. Políticas educacionais em EJA; 

Elementos teórico-metodológicos do processo de alfabetização e escolarização; os 

sujeitos e as questões culturais. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Oferecer subsídios teóricos, metodológicos e práticos capazes de embasar o trabalho 

coma Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como construir uma reflexão sobre a 

prática das diversas experiências de educação de jovens e adultos em seus diversos 

âmbitos, numa perspectiva ampliada de EJA, seja como educação formal, como 

educação não-formal ou como educação informal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Resgatar e aprofundar aspectos referentes aos seguintes conteúdos: 

Aspectos históricos do EJA; 

 Legislação que ampara a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Conhecer e analisar as 

políticas públicas no âmbito da educação de jovens e adultos; 

Compreender o papel social, político e cultural da educação de jovens e adultos no 

contexto atual e as diferentes concepções teórico-metodológicas que fundamentam a 

EJA; 

Conhecer e problematizar os processos de ensino-aprendizagem e as alternativas 

metodológicas na educação de jovens e adultos, nos seus diversos âmbitos (como 

educação formal, não-formal e/ou informal). 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FREIRE. Paulo. Pedagogia do oprimido. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

HAADAD, Sérgio. Novos caminhos em educação de jovens e adultos – EJA. São 

Paulo: Global Editora, 2007. 

RIBEIRO, Vera Masagão (Org.) Educação de jovens e adultos: novos leitores, novas 

leituras. Campinas, SP: Mercado de Letras. Associação de Leitura no Brasil ALB: São 

Paulo: Ação Educativa, 2007. (Coleção Leitura no Brasil). 

SOARES, Leôncio José Gomes. Educação de jovens e adultos. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2002. (Diretrizes Curriculares Nacionais). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARROYO, Miguel Gonzalez. Educação de jovens e adultos: um campo de Direitos e 

de responsabilidade pública. Caderno de Textos – 1ª Conferência Municipal de 

Contagem., 2005. 

DI PIERRO, Maria Clara Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas 

públicas de educação de jovens e adultos no Brasil. Educ.Soc.,Campinas, 

vol.26,n.1115-1139, Especial-Out.2005. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. 

Acesso: 20 fev. 2012. 

DI PIERRO, Maria Clara, JOIA, Orlando, RIBEIRO, Vera Masagão. Visões da 

educação de jovens e adultos no Brasil. Cadernos Cedes, ano XXI, nº 

55,novembro/2001. 

FREIRE. Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 40. 

ed. São Paulo: 2009. (Coleção Leitura). 

GADOTTI, Moacir, ROMÂO, José E. (orgs.). Educação de jovens e adultos: teoria, 

prática e proposta. 11. ed. .São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2010. ( Guia da 

escola cidadã). 

MOURA, Tania Maria de Melo. A prática pedagógica dos alfabetizadores de jovens 

eadultos: contribuições de Freire, Ferreiro e Vygostsky. Maceió; EDUFAL, 1999. 

SOARES. Leôncio. Aprendendo com a diferença: estudo e pesquisas em educação de 

jovens e adultos. Belo Horizonte, 2005. 

TFOUNI, Leda Verdiani. Adultos não alfabetizados em uma sociedade letrada. 1.ed. 

http://www.cedes.unicamp.br/
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São Paulo. Cortez, 2006. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Projetos experimentais em educação  

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60  

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Elaboração de propostas experimentais fundamentadas no trabalho como princípio 

educativo. Cursos, oficinas, palestras, aulas, seminários, processos de formação 

continuada.  

 

OBJETIVO GERAL:  

Reconhecer a pesquisa como eixo estruturador das aprendizagens e aprender a elaborar 

projetos de pesquisa com as crianças. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Identificar os elementos que permitam o desenvolvimento de uma atitude investigativa 

no planejamento de práticas pedagógicas;  

Reconhecer a classificação como base de várias atividades humanas. 

 Aprender a elaborar projetos de investigação de acordo com o nível de 

desenvolvimento das crianças na educação infantil e no ensino fundamental; 

 Desenvolver projetos experimentais que contemplem a formulação de questões, 

elaboração de hipóteses, escolha de amostra e instrumentos adequados para a resolução 

de problemas do universo infantil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ANDRÉ, M. O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores. Campinas: 

Papirus, 2001.  

FAZENDA, I. A. C. (org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 

1991.  

FREITAS, Helena Costa L. de. O trabalho como princípio articulador na prática de 

ensino e nos estágios. 4.ed. Campinas, SP: Papirus, 1996.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BALLESTERO-ALVAREZ, M. Exercitando as inteligências múltiplas: Dinâmicas de 

grupo fáceis e rápidas para o ensino superior. Campinas: Ed. Papirus.  

DALLA ZEN, M. I, XAVIER, M. L. M. de F (Orgs.) Planejamento em destaque: 

análises menos convencionais. Porto Alegre: Ed. Mediação, 2000.  

DOLL, J., ROSA, R. (Orgs.) Metodologia de Ensino em Foco: práticas e reflexões. 

Porto Alegre: Ed. UFRGS.  
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PROGRAMA 

Disciplina: ESTÁGIO II- Ações docentes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 120 Período: 6º 

Número de créditos: 06 

EMENTA 

A sala de aula como espaço de apropriação e produção do conhecimento. Planejamento 

e ações docentes 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. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Transposição didática: por onde começar? São 

Pulo:Cortez, 2007. 

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos 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. 6 ed. 

São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Docência em Formação. Séries Saberes 

Pedagógicos). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BARREIRO, Iraílde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimundo Abou. Práticas de 

ensino e estágio supervisionado na formação de professores. São Paulo: Avercamp, 

2006. 97 

BELLONI, Isaura. Metodologia de avaliação em políticas públicas. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

BIANCHI, Anna Cecília de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. 

Orientaçãopara estágio em licenciatura. São Paulo: Thomson, 2005. 

BIANCHI, Anna Cecília de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. 

Manual de orientação- estágio supervisionado. 4 ed. São Paulo: Thomson, 2009 

GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia. 4ed. São Paulo: Brasiliense, 2009 

(Coleçãoprimeiros passos). 

GUARNIERE,Maria Regina (org.) Aprendendo a ensinar: o caminho nada suave da 

docência. 2ed. 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) 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e cidadania planetária. 4ed. 

São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. (Guia da escola cidadã; v.3). 

LUCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 

7ed. Petópolis,RJ: Vozes, 2009. 
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7º PERIODO 

Componente Curricular Teórica Prática Total 

Fundamentos e Métodos do Ensino das Ciências da 

Natureza 

60 30 90 

Gestão de pessoas – ELETIVA  30  30 

Libras  60 0 60 

Eletiva EAD 60  60 

Projeto de Pesquisa 60 30 60 

ESTÁGIO III: A atuação do pedagogo na 

coordenação pedagógica em espaços escolares e não 

escolares 

 

30 100 120 

TOTAL   420 

AACC 15   
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PROGRAMA 

Disciplina: Fundamentos e Métodos do Ensino das Ciências da Natureza 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 60 Período: 7º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Prática Pedagógica da Língua Portuguesa num contexto significativo de integração 

social, considerando: Aspectos sociolingüístico, Leitura compreensão e Produção de 

Textos. 

OBJETIVO GERAL:  

Proporcionar uma visão teórico-metodológica a propósito do ensino da Língua 

Portuguesa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Refletir sobre alguns aspectos sociolingüístico que caracterizam a Língua Portuguesa e 

Influenciam o processo de ensino-aprendizagem;           

Propiciar práticas de leitura, análise e produção de textos, como uma  alternativa para o 

ensino da Língua Portuguesa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GERALDI, J.W. O Texto na sala de aula. Cascavel: Assoeste,1987.                  

BARBOSA, J.J. Alfabetização e Leitura. São Paulo: Cortez, 1990.                    

SOARES,Magda B, Linguagem e escola: Uma Perspectiva Social. São Paulo, Ática.   

 

                                 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KATO, Lucia, M.M.B. No Mundo da Escrita: Perspectiva Psicolingüística, São Paulo: 

Ática. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Gestão de Pessoas  

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 30  Eletiva 

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

Estudo dos Recursos Humanos em Educação e suas formas de participação no contexto 

educacional brasileiro, visando propiciar a escola e outras organizações educacionais 

e/ou sociais, profissionais com efetiva participação na sociedade. Elementos que 

perpassam as relações pessoais e profissionais dos sujeitos do processo educacional: 

professores, funcionários, responsáveis e comunidade, com suas implicações legais e 

sociais, tanto na rede privada quanto pública. 

OBJETIVO GERAL: 

Analisar as organizações e seus recursos humanos de forma humanizada e democrática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Compreender a gestão dos recursos humanos e a transformação social; 

Identificar o papel do estado e da sociedade na educação de pessoas; 

Conhecer o papel administrativo da gestão escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Antonio Vieira. Recursos Humanos, desafios e estratégias. São Paulo: 

Pioneira, 1989.  

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 1985.  

PARO, Vitor Henrique. Administração Escolar: uma introdução. São Paulo: Papirus, 

1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos 
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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. 

LIMONGI - FRANÇA, Ana Cristina. Práticas de recursos humanos: conceitos, 

ferramentas e procedimentos. SãoPaulo: Atlas, 2007. 

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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PROGRAMA 

Disciplina: Libras 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 60 Período: 7º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Um breve passeio pelas raízes da história da educação de surdos. Legislação específica. 

As filosofias educacionais para surdos. Comunidade surda: cultura e identidade. 

Estudos linguísticos da LIBRAS. A língua de sinais brasileira em contexto. A escrita da 

língua de sinais brasileira – Signwriting. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos discentes conhecimentos básicos sobre a Língua Brasileira de Sinais 

ressaltando a importância sócio-histórica desta língua na educação dos surdos, 

instrumentalizado-os para o exercício do magistério, promovendo a interação na 

perspectiva  da educação inclusiva 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Reconhecer a Libras como meio legal de comunicação e expressão 

Contextualizar a Libras em suas dimensões: histórica, política, social e cultural; 

Conhecer a estrutura gramatical da língua de sinais Identificando seus aspectos 

morfossintáticos;  

Compreender as abordagens educacionais para os surdos (oralismo, comunicação total, 

bilinguismo); 

Discutir a educação do surdo numa perspectiva bilíngue; 

Refletir sobre o papel do intérprete no processo de inclusão escolar da pessoa surda. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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FELIPE, Tanya & MONTEIRO, Myrna. Libras em contexto: Curso Básico. Livro do 

estudante cursista.7. ed. Brasília: MEC; SEESP, 2007. 

GESSER, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

STROBEL, K. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Editora da 

UFSC, 2008. 

VELOSO, Éden; FILHO, Valdeci M. Aprenda Libras com eficiência e rapidez. 

Curitiba, Mãosinais: 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPOVILLA, F. C. & RAFHAEL, V.D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

Trilíngue de Língua de Sinais Brasileira. Vol. I e II. São Paulo: EDUSP, 2010. 

QUADROS, R. M & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: estudos 

linguísticos. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 

PEREIRA, Maria C. C. P. Et AL. Conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson, 

2011. 

PIMENTA, Nelson & QUADROS, R. M. Curso de Libras 1. 3. ed. Rio de Janeiro: 

LSB 

vídeo, 2008. 

 Nelson & QUADROS, R. M. Curso de Libras 2. Rio de Janeiro: LSB vídeo, 2009. 

 Nelson & QUADROS, R. M. Curso de Libras 3. Rio de Janeiro: LSB vídeo, 2011. 

SKLIAR, C. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 5. ed. Porto Alegre: Mediação, 

2011. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Gestão Educacional e Escolar 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60 Período: 7º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Fundamentos da gestão educacional e da organização do trabalho pedagógico. O 

processo de democratização do ensino e das práticas administrativas no ambiente 

escolar. Desafios da gestão escolar frente ao capitalismo e a globalização. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Possibilitar ao licenciando a compreensão da gestão democrática como o processo 

necessário para que a escola cumpra suas finalidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Refletir sobre o processo de transposição da administração geral para o âmbito 

educacional/escolar; Analisar a gestão democrática como um processo em construção 

no cenário educacional nacional e estadual; Analisar a centralidade dada à gestão 

educacional/escolar no contexto do Estado neoliberal e de suas políticas educacionais; 

Caracterizar a gestão escolar democrática; Relacionar a autonomia escolar como 

dinâmica necessária para a gestão democrática da escola; Identificar o projeto político-

pedagógico, Conselho Escolar, eleição para diretor escolar e organização estudantil 

como mecanismos de democratização da gestão escolar; Refletir sobre a gestão escolar 

no atual cenário educacional pernambucano (políticas educacionais e no cotidiano 

escolar). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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FERREIRA, Naura Syria Carapelo (org.). Gestão democrática da educação: atuais 

tendências, novos desafios. 7 ed - São Paulo: Cortez, 2012. 

FERREIRA, Naura Syria Carapelo; AGUIAR, Márcia Ângela da S.(orgs.). Gestão da 

educação: impasses, perspectivas e compromissos. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

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, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

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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                                                   PROGRAMA 

Disciplina: Projeto de pesquisa 

Carga Horária: 60h Créditos:4 

                                                 EMENTA 

Estrutura textual de um projeto de pesquisa. O problema e a problemática de pesquisa. 

As questões de partida. A construção das categorias analíticas da teoria e da empiria. O 

processo de elaboração de uma pesquisa científica. Elaboração e realização de projetos 

de pesquisa. 

OBJETIVO GERAL: 

Conhecer os elementos que compõem um projeto de pesquisa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conhecer a estrutura textual de um projeto de pesquisa.  

Identificar o problema e a problemática de uma pesquisa científica. 

Elaborar as questões de partida de uma pesquisa.  

Construir categorias analíticas no processo de elaboração de uma pesquisa.  

Elaborar um projeto de pesquisa. 

 

Bibliografia Básica 

 

AZANHA, J. M. P. Uma ideia de pesquisa educacional. São Paulo: EDUSP, 1992. 

BRAGA. Glaucia e BOENTE, Alfredo. Metodologia científica contemporânea. São 

Paulo: Editora BRASPORT, 2004. 

CARVALHO, Anésia de Souza. Metodologia da entrevista: uma abordagem 

fenomenológica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Agir: 1991. 

BAUER, M. W. GASKELL, G. (Ed.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 

som. Petrópolis: Vozes, 2002. 

BIANCHETTI, L.; MEKSENAS, P. (Orgs.). A trama do conhecimento: teoria, 

método e escrita em ciência e pesquisa. Campinas: Papirus, 2008. 

BIRLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos 
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métodos. Porto: Porto, 1994. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais . Petrópolis: 

Vozes, 2006. 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. et. Al. O planejamento da pesquisa qualitativa 

– teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

GAMBOA, S. S. Pesquisa em educação: métodos e epistemologias. Chapecó: 

ARGOS, 2007. 

GATTI, B. A. Retrospectiva da pesquisa educacional no Brasil. Revista Brasileira 

de Estudos Pedagógicos, Brasília, INEP, v. 68, n. 159, p. 

279-288, maio/ago. 1987. 

______. Implicações e perspectivas dapesquisa educacional no Brasil 

contemporâneo. Cadernos de Pesquisa, FCC, n. 113, p. 65-81, jul. 2001. 

______. Estudos quantitativos em educação. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, 

n.1, p. 11-30, jan./abr. 2004. 

GIL. Antônio Carlos. Métodos de Pesquisa Social. 5ª Ed. São Paulo:Atlas, 2006. 

GRABAUSKA, C. J.; BASTOS, F. da P. Investigação-Ação Educacional na sala de 

aula. In.: RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa-Ação. 

princípios e métodos. João Pessoa: UFPB, 2003. p. 193-220. 

_______. A construção da pesquisa em educação no Brasil . Brasília: Líber Livro, 

2007. (Série Pesquisa, 1).  

LÜDKE, Menga. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 

1986. 

OLIVEIRA NETO, Alvin Antonio. Metodologia de pesquisa científica. 1ª ed. São 

Paulo: Visual Books, 2005. 

POUPART, J. et. al. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e 

metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008. 

RICHARDSON, R. J. et. al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. 3d. ver. Amp. São 

Paulo: Atlas, 1999 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Editora Cortez, 2002. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo, Cortez, 1986. 
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PROGRAMA 

Disciplina: ESTÁGIO III: A atuação do pedagogo na coordenação pedagógica em 

espaços não escolares.  

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 120 Período: 7º 

Número de Crédito: 08 

EMENTA 

O pedagogo no contexto do sistema educacional brasileiro face às exigências da pós-

modernidade e organicidade do trabalho pedagógico no âmbito escolar e não escolar. 

Planejamento e ações docentes no Normal Médio, conhecimento e análise da prática de 

gestão e coordenação pedagógica escolar e não escolar. Elaboração e execução de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

OBJETIVO GERAL:  

Compreender a cultura e a organização do trabalho escolar e não escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Fazer diagnose da proposta pedagógica; 

Conhecer atores das várias instâncias de participação na estrutura escolar e não escolar; 

Identificar os contextos dos espaços não escolares. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Transposição didática: por onde começar? São Pulo: 

Cortez, 2007. 

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Pedagogia dos 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. 6 ed. 

São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Docência em Formação. Séries Saberes 

Pedagógicos). 
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BIBLIOGRAFIA 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. 

BIANCHI, Anna Cecília de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. 

Manual de orientação- estágio supervisionado. 4 ed. São Paulo: Thomson, 2009 

GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia. 4ed. São Paulo: Brasiliense, 2009 

(Coleção primeiros passos). 

GUARNIERE, Maria Regina (org.) Aprendendo a ensinar: o caminho nada suave da 

docência. 2ed. 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) 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e cidadania planetária. 4ed. 

São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. (Guia da escola cidadã; v.3). 

LUCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 

7ed. Petópolis,RJ: Vozes, 2009. 
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8º PERIODO 

Componente Curricular Teórica Prática Total 

Arte-Educação 60 30 90 

Dinâmica de Grupo e Relações Interpessoais  60 0 60 

ELETIVA 30  30 

Eletiva EAD 60  60 

Educação, Trabalho e Tics 60 30 90 

TCC 30 60 90 

TOTAL   420 

Atividade Integradora 15   
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PROGRAMA 

Disciplina: Arte-Educação 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60  Período: 8º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Compreensão dos fundamentos, epistemologia e concepção histórica da arte na 

educação. Conhecimento e análise das concepções dialógicas entre as linguagens 

artísticas: música, teatro, artes visuais e dança como aportes importantes à formação 

do educando e da participação na sociedade pluricultural. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Compreender a história da Arte/Educação e sua função na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e EJA, como área de conhecimento, com conteúdos específicos e 

possibilidades interdisciplinares, de forma a formar um quadro de referências 

conceituais e metodológicas que alicercem a ação pedagógica em Arte na formação 

do pedagogo. 

Perceber e reconhecer a Arte como construção estética, histórica, social e cultural, 

identificando suas transformações e uso das tecnologias. E, refletir sobre a prática em 

Arte/Educação, buscando a transformação do seu pensar/fazer pedagógico nas 

diversas áreas de atuação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Reconhecer o percurso histórico e os fundamentos da Arte/Educação no Brasil; 

Identificar as diferentes tendências no ensino da arte; 

Analisar o fenômeno da Arte/Educação à luz dos estudos e pesquisas sobre a 

transição do modernismo ao pós-modernismo e seus desdobramentos no sistema de 

educação brasileiro; 

Discutir as relações entre a Arte e a Educação, partindo da inserção da primeira na 

educação escolar, tomando como referência os marcos históricos da Educação e da 
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Arte no Brasil e seus desdobramentos teóricos e metodológicos; 

Inter-relacionar os conhecimentos da arte entendendo a necessidade da 

Arte/Educação e seu desdobramento na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, 

introduzindo as principais abordagens metodológicas no ensino da arte; 

Reconhecer a arte como elemento integrador de interdisciplinaridade; 

Estabelecer o ponto de confluência entre Arte e Educação enquanto espaço do ver, 

sentir, fazer, expressar e refletir, o qual conduz a um conhecimento a partir de 

experiências sensíveis;  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, Ana Mãe (Org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. 3. ed. 

São Paulo: Cortez, 2007. 

______. Arte educação: conflitos e acertos. São Paulo: Maxe Limonad, 1998. 

______. Arte/Educação contemporânea. São Paulo: Cortez, 2006. 

______. Ensino da arte: memória e história. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte/ Secretaria de Educação 

Fundamental. Brasília, 1997. 

BRASIL. Orientações Teórico-Metodológicas: Arte/ Secretaria de Educação 

Fundamental. Pernambuco, 2009. 

IAVELBERG, R.. Para Gostar de Aprender Artes: sala de aula e formação de 

professores. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

ROSSI, Maria Helena Wagner. Imagens que falam: leitura da arte na escola. 2. ed. 

PortoAlegre: Mediação, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, Priscila. Rosa Iavelberg – Arte como instrumento para produção 

designificados. Blog Acesso. Disponível em: ttp://www.blogacesso.com.br/?p=3493. 

Acesso em: 15 jan. 2012. 

FERRAZ, Maria Heloísa C. de Toledo; FUZARI, M. F. de Rezende. Arte na 

Educação. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

8SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. 17. ed. São 

Paulo: Ática,2007. 
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SILVA, Aline Fernanda; SCHULTZ, Charlene; MACHADO, Ivonete Helena. Arte-

educação no cotidiano escolar. FAMEG. Disponível em 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/548_640.pdf. Acesso 

em: 02 fev. 2012. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Dinâmica de Grupo e Relações Interpessoais 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60 Período: 8º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Noções de grupo e dos fundamentos grupais. O comportamento humano e a interação 

social. Comunicação Humana. Vivência das técnicas de sensibilização e de dinâmica de 

grupo e suas aplicabilidades na prática educativa. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Instrumentalizar os futuros pedagogos para que dinamizem o processo de ensino. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:                                                            

Refletir sobre os objetivos pedagógicos das técnicas de Dinâmicas de Grupo para 

viabilizar uma participação consciente do alunado no processo de aprendizagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTUNES. Celso. Manual de Técnicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

______. Relações Interpessoais e auto-estima. 4 ed. Petrópolis, RJ:Vozes, 2003 

FRITZEN Silvino José..Exercícios práticos de dinâmica de grupo. Vol. 1. 35 ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

PRIOTTO, Elis Palma. Dinâmicas de grupo para adolescentes. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERKENBROCK, Volney J. Dinâmica para encontros de grupo: para apresentação, 

intervalo, autoconhecimento e conhecimento mútuo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

FRITZEN Silvino José. Janela de Johari. 20 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 

GAYOTTO, M. Leonor Cunha (org.). Trabalho em grupo. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
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2002. 

SERRÃO, Margarida; BALEEIRO, Ma Clarice. Aprendendo a ser e a conviver. 2 ed. 

São Paulo: FTD, 1999. 

 

 

 

                                                   



                                                        

 

 CAMPUS MATA NORTE 

170 

 

     

  

                                                  PROGRAMA 

Disciplina: Educação, Trabalho e TICS 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 60 Período: 8º 

Número de Crédito: 04 

                                              EMENTA 

 

O estudo da historicidade do trabalho e das profissões. A organização do trabalho no 

capitalismo e no campo social. As relações entre educação e trabalho frente aos avanços 

científicos e tecnológicos. A formação profissional dos profissionais da educação. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Compreender as mudanças que as Tecnologias da Informação e Comunicação 

impuseram aos modos de vida da sociedade contemporânea, especialmente no que se 

refere ao papel do professor, da escola e ao modo de ensinar e aprender.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Explorar as TIC como estudante e como futuro professor pela utilização dos programas 

que contribuem para a aprendizagem;  

Conhecer a modalidades de ensino oferecidas com o emprego das TIC na educação; 

Analisar, a partir da sua experiência, como as TIC podem contribuir para a 

aprendizagem individual; 

Analisar como o processo ensino-aprendizagem (presencial ou a distância) pode ser 

auxiliado pelo uso das TIC; 

Analisar materiais disponíveis online para o ensino e para a aprendizagem. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GENTILI, Pablo, FRIGOTTO, Gaudêncio (Orgs). A cidadania negada: políticas de 

exclusão na educação e no trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez; [Buenos Aires, 

Argentina]: CLACSO, 2011. 

FERRETI, Celso João [et. al]. Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate 

multidisciplinar. 11 ed. Petropólis,RJ: Vozes, 2009. 

LIBÂNEO, José OLIVEIRA, João Ferreira, TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: 

políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção Docência 

em Formação/coordenação Antônio Severino, Selma Garrido Pimenta) 

MANFREDI, Silvia Maria. Educação profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003. 

(Coleção Docência em Formação educação Profissional/ coordenação Antônio Joaquim 

Severino e Selma Garrido Pimenta.  

                                      BIBLIOGRAFIA COMPLETAR: 

SILVA, Monica Ribeiro da. Currículo e competências: a formação administrada. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

MANFREDI Silvia Maria. Trabalho, qualificação e competência profissional das 

dimensões conceituais e políticas. Educação & Sociedade vol. 19 n. 64 Campinas Sep. 

1999. Disponível em: http://wwwscielo.br.php?. Acesso em: 15 jan. 2012. 

RAMOS, Marise Nogueira. A educação profissional, pela pedagogia da competência e a 

superfície dos documentos oficiais. Educação & Sociedade. Campinas, 

v.23,n.80,setembro/2002p.401-422.Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. 

Acesso em: 30 jan. 2012. 

RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação 

São Paulo: Cortez, 2006. 

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. 

Revista Brasileira de Educação. v.12 n.34 jan./abr.2007. 

SILVA, Monica Ribeiro da. Currículo e competências: a formação administrada. São 

Paulo: Cortez, 2008. 
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PROGRAMA 

Disciplina: TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) 

Código da Disciplina:  

Carga Horária 60 período: 8º 

Número de Crédito: 04 

EMENTA 

Instrumentalização, formalização de um plano de trabalho individual. Apresentação da 

produção – síntese conclusiva dos estudos individuais desenvolvidos mediante a 

execução de trabalhos monográficos ou artigo. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Elaborar o trabalho de conclusão de curso. 

  

OBJETIVOS ESPECÍCOS:  

 

Elaborar as fases e o cronograma para a realização do TCC. 

Elaborar o sumário hipótetico do TCC. 

Organizar o marco teórico e o percurso metodológico do TCC. 

Coletar dados teóricos e empíricos para a elaboração da pesquisa. 

Analisar os dados coletados para a pesquisa. 

Redigir o TCC com base nos dados teóricos e empíricos coletados. 

Organizar o TCC consoante às normas da ABNT 

Executar o finalizar o plano de trabalho estabelecido junto com o orientador, para o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso; 

Executar e finalizar o percurso metodológico frente á questão de pesquisa, sob 

orientação do docente orientador; 

Identificar os tipos de abordagens metodológicas em pesquisas científicas; 

Reconhecer cada etapa para o desenvolvimento de um trabalho científico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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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. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

1991. 

MINAYO, Mª 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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ELETIVAS 

Componente Curricular Teórica Prática Total 

Ética e Cidadania                             30   

Educação e Movimentos Sociais 30   

Educação para as Relações Etnico-raciais 30   

Gênero Textual Acadêmico-Científico 30   

Metodologia e prática do ensino de filosofia na 

educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental  

30   

Projetos experimentais em educação  60   

Práticas recreativas e lúdicas 30   

História da Educação em Pernambuco   30   

Educação do Campo 30   

Gestão de pessoas 30   
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PROGRAMA 

Disciplina: Educação e Movimentos Sociais 

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 30 Período: Eletiva 

Número de Crédito: 2 

EMENTA 

Contexto sócio-histórico dos movimentos sociais contemporâneos. Processos 

pedagógicos nos movimentos sociais organizados. Movimentos comunitários e suas 

implicações. Formação de professores e luta de classes. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Analisar os movimentos sociais e suas contribuições no processo educativo que 

embasam historicamente a construção do pensamento científico e suas influências nas 

diferentes áreas do conhecimento problematizando questões relacionadas aos 

movimentos sociais e educação, aprofundando sínteses que contribuam com a formação 

dos discentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar o papel dos movimentos sociais na elaboração e implementação de políticas 

sociais e suas articulações não formal com o sistema formal de ensino; 

Possibilitar a apropriação referente às tendências e perspectivas contemporâneas sócio-

educacionais, necessárias na formação, participação nos processos de organização 

popular e sociabilidade; 

Conhecer a trajetória e as teorias em que se ancoraram os movimentos sociais no Brasil 

fortalecendo a produção do saber e a consciência do uso do poder; 

Analisar o caráter educativo dos movimentos sociais e seu aspecto pedagógico numa 

concepção dialética da educação, no inter-jogo das políticas educacionais e sociais do 

país.  

                                       BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto; JEZINE, Edineide. Educação e movimentos 
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sociais: novos olhares (orgs.). 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. 

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. 

                                     BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do movimento sem terra. 4. ed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2004. 

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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PROGRAMA 

Disciplina: Educação para as Relações Etnico-raciais  

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 30 Período: Eletiva 

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

Abordagem teórico-histórica da produção do racismo no Brasil; análise das influências 

das teorias racialistas nas políticas educacionais brasileiras; mito da democracia racial 

no Brasil; os conceitos de raça, racismo, racismo institucional, preconceitos, 

discriminação, etnia, estigma, estereótipos, assimilação, processos de branquitude e 

branqueamento na sociedade brasileira; os discursos curriculares e a história africana e 

afro-brasileira; racismo no livro didático; a construção social da cor, estética e os 

processos de afirmação das identidades etnicorraciais; movimento negro brasileiro  

OBJETIVO GERAL: Oferecer ao alunado uma reflexão crítica sobre a educação 

voltada para a diversidade cultural que envolve o cotidiano social e escolar, de maneira 

específica dos negros e indígenas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Reflexão básica sobre a importância na prática de um processo educacional voltado para 

a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; 

Análise de materiais didáticos e paradidáticos para o ensino da temática racial e 

indígena. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MUNANGA, Kabengele (org). Superando o racismo na escola. 

Brasília:MEC/SECAD, 2008. 

BRASIL. Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 que altera a Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Brasília, 2003. 
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________. Parecer CNE/CP 003/04. Brasília: MEC/CNE,  2003 

________. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Brasília: MEC/CNE 10/03/2004. 

CASHMORE, Dicionários de Relações Étnicas e Raciais. São Paulo-SP: Summus, 

2000. 

CORDEIRO,Maria José de J. Alves. Negros e Indígenas Cotistas da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul: desempenho acadêmico do ingresso à conclusão 

de curso. São Paulo, 2008. Tese de Doutorado defendida  na PUC/SP em 14/05/2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e Anti-Racismo no Brasil. São 

Paulo: Editora 34, 1999. 

MEC/SECAD. Orientações e Ações para a Educação das Relações 

Etnicorraciais.Brasília-DF: MEC/SECAD, 2006. 

MCLAREN,Peter. Multiculturalismo Crítico. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1999. Cap.2: 

Multiculturalismo e crítica pós-moderna: por uma pedagogia de resistência e 

transformação, p.54-104. 

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo A Mestiçagem no Brasil. Petrópolis: Vozes, 

1999.  

__________. (org). Superando o Racismo na Escola. Brasília: MEC- SECAD, 2005. 
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                                                          PROGRAMA 

Disciplina: Gênero Textual Acadêmico-Científico 

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 30 Período: Eletiva 

Número de Crédito: 02 

                                                         EMENTA 

Gênero textual acadêmico-científico em seus aspectos sociais, históricos, cognitivos e 

teórico-metodológicos do ensino e aprendizagem da leitura, escrita e produção de textos 

(orais e escritos). 

 

OBJETIVO GERAL: 

Discutir as diferentes abordagens dos gêneros textuais; Identificar gêneros acadêmico-

científicos nas modalidades oral e escrito; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar marcas estilísticas caracterizadoras da linguagem acadêmica;  

Reconhecer traços configuradores de gêneros acadêmicos (especialmente do resumo, 

do artigo científico  e  da resenha crítica);  

Identificar e descrever a progressão discursiva do gênero resumo, artigo científico e 

resenha crítica;  

Reconhecer as diversas formas de citação do discurso alheio nos gêneros supracitados;   

Avaliar trechos representativos desses gêneros, considerando a articulação coerente dos 

elementos lingüísticos, dos parágrafos e das demais partes do texto; a pertinência das 

informações; os juízos de valor e a eficácia comunicativa.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTUNES, Irandé.  Língua, gêneros textuais e ensino :considerações teóricas e 

implicações pedag6gicas. Perspectiva, Florianópolis, v20, n.01, p.65-76, jan./jun. 2002. 

ARAÚJO, Antônia Dilamar. Resenha crítica acadêmica: relações entre termos 

específicos e não específicos. In. Congresso Nacional da ABRALIN, ed. 21, 1996. 
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HOFFNAGEL, Judith C. Gêneros discursivos e a universidade. In: Temas em 

antropologia e linguística. Recife: Bagaço, 2010. P. 273-282.  

MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na 

universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

BHATIA, Vijay. A análise de gêneros hoje. In: BEZERRA, B.; BIASI-RODRIGUES, 

B.; CAVALCANTE, M. Gêneros e seqüências textuais. Recife: EDUPE, 2009. p. 159-

195. 

BEZERRA, M. Auxiliadora. “Seminário” mais que uma técnica de ensino: um gênero 

textual. Trabalho apresentado em congresso, 2003.   

DIONÍSIO, M. Lourdes; FISCHER, Adriana. Literacia(s) no Ensino Superior: 

Configurações em Práticas de Investigação. Actas do Congresso Ibérico. Ensino 

Superior em Mudanças: Tensões e Possibilidades. UM. CIEd. Braga, Portugal, 2010. 

Disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10582  

DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B.; DE PIETRO, J-F. A exposição oral. In: ROJO, R.; 

CORDEIRO, G.S. (org. e trad). Gêneros orais e escritos na escola. São Paulo: Mercado 

de Letras, 2004. 

FIAD, R. S. (2011). A escrita na universidade. Revista da ABRALIN, v. 10, n. 4, p.357-

369. 2ª parte, 2011.  

FISCHER, A.; DIONÍSIO, M de L. (2011). Perspectivas sobre letramento(s) no ensino 

superior: objetos de estudo em pesquisas acadêmicas. Linguagem e Educação, v. 6, n. 1, 

p. 79-93, jan./abr. 2011. 

GOULART, C. As práticas orais na escola: o seminário como objeto de ensino. 2005. 

210 f. Dissertação (Mestrado em Lingüística Aplicada) – Instituto de Estudos da 

Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 

LÊDO, Amanda Cavalcante de Oliveira. Produção e recepção de gêneros acadêmicos: 

dificuldades encontradas por alunos de EaD. In: Simpósio Internacional de Estudos de 
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Gêneros Textuais - SIGET, 2011, Natal-RN. Anais, 2011a. 

http://www.cchla.ufrn.br/visiget/pgs/pt/anais/Artigos/Amanda%20C.%20de%20O.%20

L%C3%AAdo%20(UFPE).pdf.   

RAMIRES, Vicentina. Gêneros textuais e produção de resumos nas universidades. 

Recife: EDUFRPE, 2008.  

SCHNEUWLY, Bernard & DOLZ, Joaquim. Gêneros orais e escritos na escola. São 

Paulo: Mercado de Letras, 2004. 

VIEIRA, R.F. Seminários Escolares: gêneros, interações e letramentos. Dissertação de 

Mestrado. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2007. 

VEIGA, Ilma P. A. O seminário como técnica de ensino socializado. In: __________. 

(org.). Técnicas de ensino: por que não? 13 ed. Campinas: Papirus, 2002, p. 103-113. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Metodologia e prática do ensino de filosofia na educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental  

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 30  

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

O ensino de filosofia para crianças, jovens e adultos. Elaboração de seqüências didáticas 

da área de filosofia. A educação filosófica: questões, funções, limites e possibilidades. 

O aprendizado filosófico articulado como compreensão transdisciplinar. A educação 

compreendida na perspectiva filosófica.  

 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar a reflexão teórico-metodológica no campo da Filosofia.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Facilitar o ensino de filosofia para crianças, jovens e adultos permitindo a 

instrumentalização para a ação pedagógica na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

  

CASTRO, Eder Alonso; OLIVEIRA, Paulo Ramos. Educar para o pensar. São Paulo: 

Pioneira, 2002.  

KOHAN, Walter Omar e Ana Míriam Wuensch (orgs.). Filosofia para crianças a 

tentativa pioneira de Matthew Lipman. Petrópolis, Vozes, 1999.  

LIPMAN, Matthew. A filosofia vai à escola. São Paulo, Summus, 1990.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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PROGRAMA 

Disciplina: Práticas recreativas e lúdicas  

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 30 Período:  

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

Jogo e recreação. Diferença de recreação e lazer. Classificação de jogos. Construção de 

recursos pedagógicos para as atividades recreativas, lúdicas e psicomotoras. Resgatar 

através de pesquisa de campo e/ou teórica brinquedos, rodas cantadas, jogos. Práticas 

investigativas. Relatório das práticas em pesquisa e vivências lúdicas.  

 

OBJETIVO GERAL: 

Reconhecer as atividades lúdicas como recurso pedagógico privilegiado para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo-social, estético e ético das crianças. O lúdico, seus 

fundamentos e princípios básicos; suas relações com a educação e as artes. A ludicidade 

na liberação do potencial criativo inerente ao ser humano enquanto sujeito coletivo. 

Função do lúdico na primeira infância e na educação infantil. O lúdico e sua relação 

com a cultura e os rituais da vida adulta. Contextos lúdicos tradicionais e 

contemporâneos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Dominar subsídios teóricos que possibilitem a incorporação das atividades lúdicas como 

recurso pedagógico;  

 Planejar, executar e avaliar programas de atividades lúdicas na educação infantil e no 

ensino fundamental; 

 Resgatar brinquedos, brincadeiras e jogos da cultura popular. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ABERASTURY, Arminda. A criança e seus jogos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.  

LE BOULCH, J. O desenvolvimento psicomotor do nascimento até os 6 anos. 7ª ed. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.  

REDIN, Euclides. O espaço e o tempo da criança: se der tempo a gente brinca . 3ª ed. 

Porto Alegre: Mediação, 2000.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos cooperativos. Santos, SP: Re-novada, 1997.  

BRUHNS, Heloisa Tuniri. O corpo parceiro e o corpo adversário. Campinas, SP: 

Papirus, 1997. 

CAILLOIS, Roger. O jogo e os homens. Lisboa: Cotovia, 1990.  

CAVALLARI, Vinicius Ricardo, Zacharias, Vany: Trabalhando com Recreação. 

Editora Ícone, 2000.  

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 4 ª .ed. São 

Paulo: Cortez, 2000.  

________ . Jogos tradicionais infantis. Petrópolis, RJ: Vozes., 1993.  

OLIVEIRA, Vera Barros(org). O brincar e a criança do nascimento aos seis anos. 2ª . 

ed. petrópolis, RJ: Vozes, 2000.  

SANTO, Santa Marli Pires(org). brinquedoteca: a criança, o adulto e lúdico. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2000.  

WAICHMAN, Pablo. Tempo livre e recreação: um desafio pedagógico. Campinas, SP: 

Papirus, 1997.  

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

EMERIQUE, Paulo Sérgio. Aprender e ensinar por meio do lúdico. 2004.  

FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física. 

3. ed. São Paulo: Scipione, 1992. 224 p.  

MACHADO, Nílson José. Educação: projetos e valores. 5 ed. São Paulo: Escrituras, 

2004.   

NUNES, Ana Raphaella S. C. de Abreu. O lúdico no processo ensino-aprendizagem.  

2005. Disponível em: <www.uftm.edu.br/discednu> Acesso em: 17 jul. 2009.  

PERRENOUD, Philippe. Pedagogia diferenciada: das intenções à ação. Porto Alegre: 

Artes  Médicas Sul, 2000.  
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PINHO, Raquel. O lúdico no processo de aprendizagem. 2009. Disponível em:  

<www.webartigos.com> Acesso em: 17 jul. 2009.  

TAVARES, Juliana. Aprender brincando: o lúdico na aprendizagem. 2002. Disponível 

em: <www.Profala.Com/Arteducesp140.Htm> Acesso em: 17 jul. 2009.  
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PROGRAMA 

Disciplina: História da Educação em Pernambuco   

Código da Disciplina:  

Carga Horária: 30 Período:  

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

Análise histórica da Educação e da Pedagogia, segundo as idéias pedagógicas, com foco 

na história da educação brasileira. A evolução da educação no contexto do Pernambuco 

Função social da educação no período contemporâneo. Discursos e práticas 

educacionais.  

 

OBJETIVO GERAL: Compreender o processo de institucionalização da educação 

pernambucana bem como os contextos sócio, político e econômico de cada época da 

história de Pernambuco. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar as diferentes abordagens historiográficas presentes na educação 

pernambucana; 

Vivenciar momentos de contato com fontes diversas para a construção da história da 

educação em Pernambuco. 

Conhecer os acervos pernambucanos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 ARAUJO, Maria Cristina de Albuquerque.  Escola Nova em Pernambuco: educação e 

modernidade. Recife, PE: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 2002. (Coleção 

Capibaribe). 

CUNHA, Lidia Nunes. A população negra nos conteúdos ministrados no curso normal e 

nas escolas públicas primárias de Pernambuco, de 1919 a 1934. In: ROMÃO, Jeruse 

(Org.). História da educação do negro e outras histórias. Secretaria deEducação 
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Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasilia, DF: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabrtização e Diversidade, 2005. 

 GALVÃO, Ana Maria de Oliveira, BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Manuais 

escolares e pesquisa em História. In: VEIGA, Cynthia Greive, FONSECA, Thaís Nívea 

(Org.). História e historiografia da educação no Brasil. Belo Horizonte, MG: 

Autêntica, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROSO FILHO, Geraldo. Formando individualidades condutoras: o Ginásio 

Pernambucano dos anos 50. São Paulo, 1998. Tese (doutorado em educação). Programa 

de Pós-graduação em Educação da Universidade de São Paulo, 1998. 

BEZERRA, Rozélia. O “Leito de Procusto” ou o discurso eugenista de Antônio 

Carneiro Leão para a instrução primária de Pernambuco (1928). In: MOTA, André, 

MARINHO, Maria Gabriele S.M. C.(org.). Eugenia e História: Ciência, educação e 

religiosidades. São Paulo, SP: USP, Faculdade de Medicina: UFABBC, Universidade 

Federal do ABC: CDG Casa de Soluções e Editora, 2013, p. 267 - 286. 

BRITTO, Maria Leopoldina de A. A trajetória do currículo de ensino fundamental 

na rede estadual de Pernambuco nos séculos XIX e XX: aproximações do texto e do 

contexto. Recife, PE: Ed Universitária da UFPE, 2005. 

SELLARO, Lêda Rejane Accioly. Educação e modernidade em Pernambuco: 

inovações no ensino público (1920-1937). Recife, PE: Universitária da UFPE, 2009. 
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PROGRAMA 

Disciplina: Educação do Campo  

Código da Disciplina:  

Carga Horária : 30  Eletiva 

Número de Crédito: 02 

EMENTA 

EMENTA: 

Estudo dos princípios, fundamentos, pressupostos metodológicos e estratégias da 

Educação do Campo, desenhando um novo papel da educação do campo, sua função, 

seu currículo, como produtora de conhecimentos sobre a realidade local capaz de 

produzir um projeto político pedagógico que identifique resgate e valorize as 

potencialidades locais na perspectiva dos sujeitos em equilíbrio com o meio ambiente e 

os saberes existentes na comunidade.  

OBJETIVO GERAL:  

Analisar as políticas de Educação do campo, considerando suas concepções, processos e 

desafios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Falar sobre os fundamentos necessários para a construção de projetos direcionados à 

educação do campo; 

Debater os principais problemas que afetam a qualidade de vida urbana e rural; 

Planejar atividades educativas voltadas ao atendimento das necessidades do campo; 

Valorizar as potencialidades das paisagens rurais numa perspectiva de desenvolvimento 

das regiões. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BAPTISTA, Francisca Maria Carneiro. Educação rural: das experiências à política 

pública. Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural – NEAD; Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável; Ministério de Desenvolvimento, 

Editorial Abaré, 2003.  

MOLINA, Mônica Castagna (org). Educação do campo e pesquisa: Questões para 

reflexão. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILVA, Maria do Socorro. Os saberes do professorado rural: construídos na vida, 

na lida e na formação. Dissertação de Mestrado. UFPE, Recife, 2000.  

CALDART, Roseli Salete; PALUDO, Conceição; DOLL, Johannes. Como se formam 

os sujeitos do campo? Idosos, adultos, jovens, crianças e educadores. Brasília: 

PRONERA, 2006.  

CNE (Conselho Nacional de Educação). Diretrizes operacionais para a educação 

básica das escolas do campo. Câmara de Educação Básica. Brasília: 2002.  

LEITE, Sérgio Celani. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: 

Cortez, 1999.  
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DA UNIVERSIDADE E DO PATRIMÔNIO 

Capítulo I 

DA DENOMINAÇÃO, DOS FINS E DA AUTONOMIA 

Art. 1º. A Fundação Universidade de Pernambuco, doravante denominada pela sigla 

UPE, entidade pública mantida pelo erário estadual, criada pela Lei Estadual nº 10.518, de 29 

de 

novembro de 1990, com base no Art. 186 da Constituição do Estado de Pernambuco e 

reconhecida pela Portaria Ministerial nº 964, de 12 de junho de 1991, com sede e foro na 

cidade 

do Recife e atuação em todo o território pernambucano, reger-se-á pelas leis aplicáveis, pelo 

presente Estatuto e pelo Regimento Geral. 

Art. 2º. O prazo de duração da UPE é indeterminado. 

Art. 3º. A UPE se fundamenta nos seguintes princípios básicos: 

I. da autonomia universitária; 

II. da gestão democrática; 

III. do caráter público e gratuito; 

IV. do pluralismo de idéias; 

V. do respeito às diferenças de gênero, de idade, de origem, de etnias, de credo, 

ideológicas e partidárias; 

VI. da civilidade e da ética; 

VII. da responsabilidade social. 

Art. 4º. A UPE, integrante do Sistema Estadual de Ensino, é uma instituição de ensino, 

pesquisa e extensão, com função político-social de formar profissionais cidadãos para atuarem 

e 

promoverem mudanças na sociedade, com as seguintes finalidades, além das previstas em lei: 

I. produzir e socializar conhecimentos e tecnologias com vistas à promoção humana, 

econômica e social; 
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II. elevar, permanentemente, a qualidade do ensino superior e contribuir para sua 

expansão em todos os níveis; 

III. propor e desenvolver uma política científica de ação transformadora, de modo a 

atender as demandas formuladas pela sociedade e a expandir as fronteiras da 

ciência para além das necessidades imediatas; 

IV. contribuir para uma sociedade digna e justa, na qual a cidadania seja uma realidade; 

V. humanizar a formação profissional através do desenvolvimento da ética, da 

criticidade e da sensibilidade às manifestações naturais, sociais e humanas; 

VI. preservar, divulgar e construir o patrimônio artístico-cultural da humanidade e, de 

modo particular, da região e do país; 

VII. estender à sociedade a produção científica, tecnológica e de natureza cultural, 

promovendo intercâmbios e parcerias com instituições nacionais, estrangeiras e 

internacionais; 

VIII. prover a sociedade e seus setores produtivos de conhecimentos de tecnologias e de 

profissionais, visando contribuir para a construção do processo histórico-social da 

região e do país. 

Art. 5º. Na produção de conhecimentos e na formação de profissionais-cidadãos, a UPE 

preservará compromissos com: 

I. a erradicação de todas as formas de exclusão social; 

II. a garantia do sistema de direitos; 

III. o processo democrático no País, no Estado e na própria UPE; 

IV. a universalização e a elevação da qualidade da educação pública; 

V. o desenvolvimento sustentável, articulando o crescimento humano com a 

preservação da natureza; 

VI. as políticas de promoção da paz. 

Art. 6º. A UPE goza de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão 
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financeira e patrimonial, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e 

extensão. 

§ 1º. A autonomia didático-científica da UPE consiste em: 

I. estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão bem como seu regime 

acadêmico; 

II. elaborar as normas a serem deliberadas nos colegiados e órgãos competentes e fazer 

cumpri-las; 

III. criar, modificar e extinguir cursos, organizar seus projetos e propostas pedagógicas, 

observadas as normas legais vigentes e as exigências dos meios social, econômico e 

cultural; 

IV. fixar critérios de seleção, admissão, avaliação, promoção e habilitação de alunos, 

professores e servidores; 

V. conferir graus, diplomas, certificados e distintivos universitários; 

VI. revalidar diplomas. 

§ 2º. A autonomia administrativa da UPE consiste em: 

I. elaborar, aprovar e reformar o Estatuto e Regimento Geral bem como regimentos 

internos da Reitoria, dos Órgãos Colegiados, das Unidades de Educação, das 

Unidades de Educação e Saúde e dos Órgãos Suplementares; 

II. assegurar a gestão democrática, nos termos da legislação em vigor, deste Estatuto e 

do seu Regimento Geral; 

III. definir o dimensionamento do seu quadro de pessoal, seus Planos de Carreiras e 

Vencimentos e as normas sobre provimento e vacância de cargos, acesso, 

remuneração, promoção e dispensa do seu pessoal docente e técnico-administrativo; 

IV. estabelecer e aplicar normas disciplinares e sanções aos corpos docente, discente e 

técnico-administrativo, sempre assegurando os princípios de ampla defesa, do 
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contraditório e do devido processo legal. 

V. ser representada judicialmente, de forma exclusiva, por sua Procuradoria Jurídica, a 

quem compete, também com exclusividade, prestar consultoria e assessoria jurídica 

aos órgãos da UPE. 

§ 3º. A autonomia de gestão financeira da UPE consiste em: 

I. destinar os recursos comprometidos na legislação, nas normas e nos acordos, de 

conformidade com os fins e os prazos determinados; 

II. elaborar e executar seus planos e propostas orçamentárias; 

III. prestar contas diretamente aos órgãos de fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária do Estado de Pernambuco e onde couber; 

IV. celebrar contratos e convênios de interesse da Universidade. 

§ 4º. A autonomia de gestão patrimonial da UPE consiste em: 

I. administrar o patrimônio e dele dispor para execução dos seus objetivos e 

finalidades; 

II. zelar pelo patrimônio material e imaterial da UPE de forma coerente com sua 

natureza social e pública. 

Capítulo II 

DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Art. 7º. A UPE promoverá, sistemática e permanentemente, processo de avaliação 

institucional de suas políticas, de suas ações e dos resultados do ensino, da pesquisa e da 

extensão na busca da qualidade acadêmica e da gestão universitária, com relevância social. 

§ 1º. A avaliação deverá contemplar a instituição como uma totalidade integrada bem 

como a sua prática educativa, permitindo a análise valorativa da coerência entre a função 

social e 

as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade social 

acadêmica e ao desenvolvimento institucional. 
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§ 2º. O processo avaliativo se apoiará nos princípios básicos definidos no Art. 3° deste 

Estatuto, na continuidade do processo de gestão e no compromisso formativo com base nas 

discussões coletivas e na publicização dos resultados. 

§ 3º. A UPE terá uma comissão própria de avaliação, a fim de promover a avaliação 

institucional, subsidiando permanentemente as decisões institucionais. 

§ 4º. O processo de avaliação institucional, em consonância com os princípios 

institucionais, envolverá docentes, discentes, servidores técnico-administrativos e sociedade 

civil, buscando a otimização de resultados. 

Capítulo III 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Art. 8º. O acervo patrimonial da UPE é constituído de seus bens materiais e imateriais. 

Art. 9º. O patrimônio imaterial da UPE é constituído: 

I. do nome, dos símbolos e da imagem da UPE; 

II. do seu conteúdo institucional; 

III. da geração de tecnologias e patentes. 

Art. 10. O patrimônio material da UPE é constituído: 

I. de bens móveis e imóveis da instituição e dos que vierem a ela se incorporar; 

II. de doações, heranças testamentárias e legados recebidos de pessoas físicas e 

jurídicas; 

III. de bens oriundos do instituto de apoio ao desenvolvimento da Universidade; 

IV. de fundos especiais; 

V. de rendimentos próprios; 

VI. de saldos dos exercícios financeiros transferidos para conta patrimonial. 

§ 1º. A UPE promoverá investimentos tendentes à valorização patrimonial e à obtenção 

de rendas aplicáveis na realização de suas finalidades. 

§ 2º. Cabe à UPE administrar o seu patrimônio e dele fazer uso. 
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Art. 11. Constituem recursos financeiros da UPE: 

I. cota-parte constitucional referente à parcela do Estado de Pernambuco resultante de 

impostos, inclusive a proveniente de transferência, na manutenção de 

desenvolvimento da educação superior, tal como assegurada na Constituição da 

República Federativa do Brasil e, em especial, no disposto dos artigos 185, 186 e 

187 da Constituição do estado de Pernambuco; 

II. dotações que lhe forem atribuídas nos orçamentos da União, do estado de 

Pernambuco, de outros Estados e de Municípios; 

III. subvenções, auxílios e contribuições provenientes de pessoas físicas ou jurídicas. 

IV. rendas de aplicação de bens e de valores patrimoniais, de serviços prestados e de 

produção; 

V. recursos oriundos de acordos, contratos e convênios; 

VI. taxas; 

VII. saldos de exercícios financeiros encerrados; 

VIII. produtos de operações de crédito; 

IX. recursos próprios e os oriundos de patentes; 

X. quaisquer outros recursos financeiros que lhe forem destinados. 

Art. 12. É vedada a distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou de rendas da 

Universidade, a título de lucro ou de participação nos resultados financeiros. 

Art. 13. Extinta a UPE, todos os seus bens serão revertidos ao patrimônio do Estado de 

Pernambuco. 

Art. 14. A UPE poderá implantar novas Unidades de Educação e de Educação e Saúde, 

de acordo com as necessidades das políticas sociais e com as capacidades patrimonial, 

orçamentária e financeira. 

Art. 15. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

TÍTULO II 
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DA ORGANIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

Capítulo I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS E DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

Art. 16. A UPE deve preservar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 17. A UPE, inspirada nos princípios da gestão democrática, estará organizada com 

base na formação de colegiados, nas representações e comissões em diferentes níveis, na 

eleição 

dos dirigentes pela comunidade universitária na forma da lei, deste Estatuto e do Regimento 

Geral e na participação da comunidade universitária no planejamento institucional. 

Art. 18. A UPE desenvolve suas atividades de ensino, pesquisa e extensão nos seguintes 

campi, assegurada a unidade de gestão da Universidade: 

I. Campus de Santo Amaro; 

II. Campus do Benfica; 

III. Campus de Camaragibe; 

IV. Campus de Nazaré da Mata; 

V. Campus de Garanhuns; 

VI. Campus de Caruaru; 

VII. Campus de Salgueiro; 

VIII. Campus de Petrolina; 

IX. Pólos de Educação a Distância;9 

X. Pólos de Programas Especiais. 

Art. 19. A UPE poderá criar ou incorporar outros campi no Estado de Pernambuco, 

atendidos os termos da legislação em vigor, desde que sejam para o cumprimento dos fins e 

compromissos da UPE, previstos nos Arts. 4º e 5º do presente Estatuto, devidamente 

autorizados 

pelo Conselho Universitário-CONSUN. 

Art. 20. A UPE poderá manter programas de cooperação didático-científica com outras 
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instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, sem prejuízo das autonomias 

didáticopedagógica, 

administrativa, financeira e patrimonial das instituições cooperadas, em face dos 

acordos, convênios e contratos. 

Art. 21. A Reitoria, organizada com órgãos de deliberação colegiada, de direção e 

execução superior, promoverá a articulação com e entre Unidades de Educação e de Educação 

e 

Saúde. 

Art. 22. As Unidades de Educação, fortalecendo o princípio da autonomia universitária e 

mantendo a unidade de gestão da UPE, terão suas deliberações subordinadas aos colegiados 

superiores, ao Reitor e aos órgãos acadêmicos com as seguintes funções: 

I. colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo; 

II. executiva das atividades-fim de ensino, pesquisa e extensão. 

Parágrafo único. Os órgãos acadêmicos de que trata o caput terão idêntica forma de 

organização e hierarquia na estrutura organizacional da UPE e representação nos seus 

colegiados. 

Art. 23. As Unidades de Educação e Saúde, fortalecendo o princípio da autonomia 

universitária e mantendo a unidade de gestão da UPE, terão suas deliberações subordinadas 

aos 

colegiados superiores e ao Reitor, com as seguintes funções: 

I. colegiada, de caráter deliberativo, normativo e consultivo; 

II. executiva, como campo de ensino, pesquisa e extensão; 

III. assistencial, como prestadora de serviços em matéria de ensino, pesquisa e extensão 

à sociedade. 

Capítulo II 

DOS ÓRGÃOS DA UNIVERSIDADE 

Art. 24. São órgãos da UPE:10 
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I - os Colegiados Superiores Deliberativos: 

a) Conselho Universitário – CONSUN; 

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. 

II - o Colegiado Superior Consultivo: 

a) Conselho Social. 

III - a Reitoria, órgão de direção superior, compreendendo cinco Pró-Reitorias: 

a) Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD; 

b) Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa – PROPEGE; 

c) Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC; 

d) Pró-Reitoria Administrativa e Financeira – PROADMI; 

e) Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN. 

IV - os Órgãos de Apoio: 

a) Procuradoria Jurídica – PROJUR; 

b) Núcleo de Comunicação e Tecnologia da Informação – NCTI. 

V - as Unidades de Educação e as Unidades de Educação e Saúde, agrupadas nos 

seguintes campi: 

a) Campus I – Santo Amaro: 

 Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco-FCM, criada em 26.02.1950; 

 Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças-FENSG, criada em 

01.08.1945; 

 Escola Superior de Educação Física-ESEF, criada em 15.05.1946; 

 Instituto de Ciências Biológicas-ICB, criada em fevereiro de 1976; 

 Hospital Universitário Oswaldo Cruz-HUOC, fundado em 18.10.1925; 

 Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros-CISAM, inaugurado 

em 23.01.1947; 

 Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares- 
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PROCAPE, inaugurado em 03.07.2006; 

b) Campus II – Benfica: 

 Escola Politécnica de Pernambuco-POLI, criada em 06.01.1912; 

 Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco-FCAP, criada em 

25.11.1965; 

c) Campus III – Camaragibe 

 Faculdade de Odontologia de Pernambuco-FOP, fundada em 18.03.1955; 

d) Campus IV – Nazaré da Mata: 

 Faculdade de Formação de Professores de Nazaré da Mata-FFPNM, criada em 

28.12.1966; 

e) Campus V – Garanhuns: 

 

 Faculdade de Ciências, Educação e Tecnologia de Garanhuns-FACETEG, criada em 

28.12.1966; 

f) Campus VI – Caruaru: 

 Faculdade de Ciência e Tecnologia de Caruaru-FACITEC, criada em fevereiro 2005; 

g) Campus VII – Salgueiro: 

 Faculdade de Ciência e Tecnologia de Salgueiro-FACITES, criada em fevereiro 2007; 

h) Campus VIII – Petrolina: 

UPE Campus Petrolina, criado em 28.10.1968. 

VI - os Órgãos Suplementares: 

a) Núcleo de Educação a Distância – NEAD; 

b) Comitê de Ética na Pesquisa – CEP; 

c) Editora da Universidade de Pernambuco – EDUPE; 

d) Comissão Própria de Avaliação – CPA; 

e) Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT; 



                                                        

 

 CAMPUS MATA NORTE 

205 

 

f) Núcleo de Gestão de Bibliotecas e Documentação – NBID; 

g) Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE. 

Art. 25. Os órgãos suplementares, diretamente vinculados à Reitoria, às Unidades de 

Educação ou às Unidades de Educação e Saúde, são aqueles necessários à complementação 

das 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e de gestão. 

Parágrafo Único. Compete ao Conselho Universitário-CONSUN criar órgãos 

suplementares nas estruturas da Reitoria, das Unidades de Educação ou das Unidades de 

Educação e Saúde e aprovar os respectivos regimentos. 

Art. 26. A UPE contará com um único instituto de apoio criado pelo Conselho 

Universitário, vinculado à Reitoria. 

§ 1º. O patrimônio do instituto de apoio à Universidade de Pernambuco será limitado ao 

mínimo necessário ao atendimento de suas operações. 

§ 2°. O instituto de apoio à Universidade de Pernambuco não pode distribuir resultados 

financeiros. 

§ 3°. Os resultados financeiros do instituto de apoio à Universidade de Pernambuco serão 

empregados para promover o desenvolvimento da UPE. 

Capítulo III 

DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 

Seção I 

DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUN 

Art. 27. O Conselho Universitário-CONSUN, colegiado deliberativo, consultivo e 

normativo superior da UPE, no que tange à administração, às gestões econômico-financeira e 

patrimonial e ao planejamento geral da Universidade, é constituído: 

I. do Reitor como Presidente, com voto de qualidade, além do voto comum; 

II. do Vice-Reitor como Vice-Presidente; 
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III. dos Pró-Reitores; 

IV. dos Diretores das Unidades de Educação e das Unidades de Educação e Saúde; 

V. de 04 (quatro) representantes da carreira do Magistério Superior, indicados pela 

ADUPE para um mandato de dois anos, sendo um deles aposentado; 

VI. de 05 (cinco) representantes estudantis, com mandato de um ano, sendo 04 (quatro) 

de graduação, indicados pelo Diretório Central dos Estudantes e 01 (um) de pósgraduação, 

eleito por seus pares; 

VII. de 04 (quatro) professores eleitos por seus pares para um mandato de dois anos, 

sendo um de cada classe da carreira do Magistério Superior; 

VIII. de 05 (cinco) representantes dos servidores técnico-administrativos, com mandatos 

de dois anos, indicados por sua representação sindical-SINDUPE; 

IX. de 02 (dois) representantes da comunidade, indicados pelo Conselho Social, entre 

seus membros que não pertençam ao quadro da UPE, para um mandato de 02 (dois) 

anos. 

§ 1°. Os conselheiros mencionados nos incisos de I a IV são membros natos. 

§ 2°. Os professores deverão perfazer, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total de 

membros do Conselho Universitário-CONSUN. 

§ 3°. Serão abertos todos os votos proferidos pelos membros do Conselho Universitário- 

CONSUN. 

Art. 28. São atribuições do Conselho Universitário-CONSUN: 

I. aprovar, por 2/3 (dois terços) dos votos de seus membros presentes, as alterações 

deste Estatuto e, por maioria simples dos seus membros presentes, as alterações do 

Regimento Geral; 

II. fixar o total de vagas a serem oferecidas anualmente pela UPE e a sua distribuição 

pelos diversos cursos, respeitadas as disposições legais vigentes e ouvido o 

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão-CEPE; 
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III. assegurar a gestão democrática no âmbito da Universidade, inclusive 

regulamentando e organizando os processos eleitorais e proclamando os eleitos; 

IV. criar e extinguir cursos e programas de educação superior assim como planos de 

pesquisa científica, de produção artística e de ações de extensão, inclusive 

convênios de cooperação didático-científica, ouvido o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão-CEPE; 

V. criar, incorporar, desmembrar, fundir, extinguir ou alterar órgãos, Unidades de 

Educação ou Unidades de Educação e Saúde nas estruturas da UPE, ouvido o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE; 

VI. julgar recursos de decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE e 

dos Conselhos de Gestão Acadêmica e Administrativa-CGA em matéria que 

envolva argüição de ilegalidade; 

VII. julgar recursos interpostos de decisões da Reitoria e dos colegiados das Unidades 

de Educação e de Educação e Saúde, salvo em matéria de competência privativa do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE; 

VIII. decidir pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus membros presentes sobre a 

intervenção em qualquer das Unidades de Educação e de Educação e Saúde, por 

motivo de infringência à legislação vigente, deste Estatuto ou do Regimento Geral; 

IX. aprovar a abertura de inquérito administrativo pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 

seus membros presentes, visando à apuração da responsabilidade do Reitor e/ou 

Vice-Reitor, na infringência aos dispositivos legais, estatutários e regimentais; 

X. criar, alterar e extinguir o instituto de apoio à UPE, pronunciando-se sobre seu 

regimento, orçamentos, balanços e prestações de contas; 

XI. aprovar o Plano Geral de ação da Universidade assim como os Planos de Carreira e 

Vencimentos dos servidores docentes e dos técnico-administrativos; 

XII. aprovar o Relatório Anual das atividades da UPE, apresentado pelo Reitor no 
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XIII. aprovar o Plano Plurianual e suas revisões e a Proposta Orçamentária Anual da 

UPE; 

XIV. homologar contratos, acordos e convênios com órgãos do poder público ou com 

entidades privadas; 

XV. instituir bandeiras, símbolos e flâmulas no âmbito da Universidade; 

XVI. aprovar, para os devidos encaminhamentos, a alienação de bens imóveis e aceitação 

de encargos; 

XVII. deliberar sobre a outorga de títulos honoríficos de Doutor Honoris Causa, 

Professor Honoris Causa e de Professor Emérito assim como sobre a criação e a 

concessão de homenagens, dignidades universitárias, medalhas e prêmios; 

XVIII. aprovar Regimentos da Reitoria, das Unidades de Educação, das Unidades de 

Educação e Saúde bem como dos órgãos suplementares, ouvido, previamente, o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE no que for da competência 

específica desse órgão; 

XIX. zelar pelo nome e pela imagem da UPE; 

XX. elaborar e aprovar o seu próprio Regimento; 

XXI. decidir sobre os casos omissos neste Estatuto; 

XXII. exercer as demais atribuições que lhe sejam conferidas pela legislação em vigor. 

Art. 29. O Conselho Universitário-CONSUN deliberará em nível de Conselho Pleno e 

opinará em nível de suas duas câmaras: 

I. Câmara de Planejamento e de Gestão Financeira e Patrimonial; 

II. Câmara de Recursos Humanos. 

Art. 30. O Conselho Universitário-CONSUN disporá, no seu Regimento, sobre o modo 

de constituição, grau de competência e funcionamento de suas Câmaras, respeitados o 

Estatuto e 

o Regimento Geral da Universidade. 
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Art. 31. O Conselho Universitário-CONSUN reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 

mês, por convocação do Reitor e, extraordinariamente, quando convocado pela mesma 

autoridade ou por requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros e deliberará pela maioria 

simples de seus membros presentes. 

§ 1º. A convocação do Conselho Universitário-CONSUN far-se-á por aviso pessoal, com 

antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas para reunião extraordinária e 48 horas para 

reuniões ordinárias, indicando a pauta dos assuntos a serem tratados, salvo matéria 

considerada 

reservada pelo Reitor. 

§ 2º. A inclusão dos assuntos extra-pauta será regulamentada pelo Conselho 

Universitário-CONSUN. 

§ 3º. O quorum mínimo para a realização das reuniões ordinárias e extraordinárias será 

constituído da maioria simples dos seus membros e deliberará pela maioria simples dos 

membros 

presentes. 

Seção II 

DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE 

Art. 32. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, órgão deliberativo, 

normativo e consultivo superior, em matéria de ensino, pesquisa e extensão, é constituído: 

I. do Reitor como Presidente, com voto de qualidade, além do voto comum; 

II. do Vice-Reitor como Vice-Presidente; 

III. dos Pró-Reitores; 

IV. de 01 (um) representante docente de cada Conselho de Gestão Acadêmica das 

Unidades de Educação e das Unidades de Educação e Saúde, indicado pelo Diretor 

da respectiva Unidade, para um mandato de dois anos; 

V. de 02 (dois) docentes indicados pela sua representação sindical – ADUPE; 

VI. de 06 (seis) representantes estudantis, sendo 04 (quatro) de graduação, indicados 
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pelo Diretório Central de Estudantes, e de 02 (dois) representantes estudantis da 

Pós-Graduação, eleitos por seus pares, todos com mandato de 1 (um) ano; 

VII. de 02 (dois) servidores técnico-administrativos, indicados pela representação 

sindical – SINDUPE, para um mandato de dois anos. 

Parágrafo único. Os Conselheiros mencionados nos incisos I a IV são membros natos. 

Art. 33. São atribuições do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE: 

I. deliberar e decidir como colegiado superior da UPE em matéria de ensino, de 

pesquisa e de extensão; 

II. estabelecer diretrizes gerais de ensino, pesquisa e extensão, coordenando, 

compatibilizando e integrando as programações, projetos e atividades em todas as 

instâncias e órgãos da Universidade; 

III. aprovar projetos de cursos e programas de graduação e pós-graduação, em matéria 

de ensino, pesquisa e extensão, observadas as diretrizes gerais pertinentes assim 

como a criação, fusão, desdobramento ou supressão de matrizes e perfis 

curriculares, de áreas de estudo, disciplinas e atividades e/ou de suas respectivas 

cargas horárias; 

IV. propor a criação, a alteração e a extinção dos cursos seqüenciais, de graduação e 

pós-graduação, de acordo com a legislação educacional; 

V. propor a criação, agregação, incorporação, reestruturação, redenominação ou 

extinção de Unidades de Educação, de Unidades de Educação e Saúde e de seus 

órgãos acadêmicos e de gestão; 

VI. propor ao CONSUN o número de vagas para a matrícula inicial nos cursos da UPE; 

VII. estabelecer planos de atividades didáticas e científicas da UPE, ressalvada a 

competência do Conselho Universitário na parte relativa ao aumento de despesas; 

VIII. aprovar o calendário acadêmico da Universidade; 

IX. emitir normas sobre seleção de pessoal docente e condições para afastamentos, 
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remoções e transferências de professores, propostas pelo colegiado maior das 

Unidades de Educação; 

X. rever, em grau de recurso, as decisões do colegiado maior da Unidade de Educação 

e de Educação e Saúde, em matéria de ensino, pesquisa e extensão; 

XI. estabelecer normas sobre admissão, cancelamento, trancamento de matrícula, 

transferência de alunos, mudança de curso, reintegração aos estudos, processo 

seletivo e aproveitamento de estudos; 

XII. zelar pelo nome e pela imagem da UPE; 

XIII. propor alteração do Estatuto e do Regimento Geral da UPE em matéria de sua 

competência, para aprovação pelo CONSUN; 

XIV. elaborar e aprovar o seu próprio Regimento; 

XV. deliberar sobre matérias que lhe sejam atribuídas neste Estatuto e no Regimento 

Geral da Universidade. 

§ 1º. Das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE cabe recurso para 

o CONSUN, somente por estrita argüição de ilegalidade, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a 

contar 

da data do conhecimento da decisão pelo interessado. 

§ 2º. Serão, obrigatoriamente, submetidas à aprovação do CONSUN as decisões do CEPE 

que tiverem repercussão financeira. 

§ 3°. Os professores deverão perfazer, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total de 

membros do CEPE. 

§ 4°. Serão abertos todos os votos proferidos pelos membros do CEPE. 

Art. 34. O CEPE reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação do 

Reitor e, extraordinariamente, quando convocado pela mesma autoridade ou por 

requerimento de 

1/3 (um terço) de seus membros e deliberará pela maioria simples de seus membros 

presentes. 
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Art. 35. O CEPE deliberará em nível de Conselho Pleno e opinará em nível das seguintes 

Câmaras: 

I. Câmara de Graduação; 

II. Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa; 

III. Câmara de Extensão e Cultura. 

§ 1º. As Câmaras serão presididas pelo Pró-Reitor respectivo, e o vice-presidente será 

eleito pelos seus membros. 

§ 2º. Estando presente nas reuniões de qualquer das Câmaras, o Reitor as presidirá. 

§ 3º. A composição de cada Câmara será fixada anualmente pelo CEPE, na última 

reunião de cada exercício civil. 

Art. 36. O CEPE poderá dispor, em Regimento próprio, sobre o modo de constituição, 

grau de competência e funcionamento de suas Câmaras, respeitados o presente Estatuto e o 

Regimento da UPE. 

Seção III 

DO CONSELHO SOCIAL 

Art. 37. O Conselho Social, colegiado superior consultivo, se constitui um espaço de 

interlocução da sociedade pernambucana nos assuntos relativos ao desenvolvimento 

institucional 

da UPE e às suas atividades de ensino, pesquisa e extensão e compõe-se: 

I. do Reitor como membro nato e seu Presidente; 

II. do Vice-Reitor como membro nato e seu Vice-Presidente; 

III. dos Prefeitos ou seus representantes, de todos os municípios onde a UPE possuir 

campus instalado; 

IV. de um representante e respectivo suplente, indicados pelo Conselho Estadual de 

Educação; 

V. de um representante e respectivo suplente, indicados pelo Conselho Estadual de 
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Saúde; 

VI. de um representante e respectivo suplente, indicados pelo Conselho Estadual de 

Meio Ambiente; 

VII. de um representante e respectivo suplente, indicados pelo Conselho Estadual do 

Idoso; 

VIII. de um representante e respectivo suplente, indicados pelo Conselho Estadual de 

Pessoas com Deficiência; 

IX. de um representante e respectivo suplente, indicados pelo Conselho Estadual da 

Criança e do Adolescente; 

X. de um representante e respectivo suplente, indicados pela Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – SECTMA; 

XI. de um representante e respectivo suplente, indicados pela Secretaria de Estado da 

Educação – SEDUC; 

XII. de dois representantes e respectivos suplentes, indicados pela Assembleia 

Legislativa do Estado de Pernambuco, o primeiro integrante de Comissão Temática 

Permanente que tenha como objeto assunto de Educação ou Cultura e o segundo 

integrante de Comissão Temática Permanente que tenha como objeto assunto de 

Ciência e Tecnologia; 

XIII. de um representante e respectivo suplente do Ministério Público do Estado de 

Pernambuco, indicados pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Pernambuco; 

XIV. de um representante e respectivo suplente, indicados pela Federação das Indústrias 

do Estado de Pernambuco – FIEPE; 

XV. de um representante e seu respectivo suplente, indicados pelo Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco – SINTEPE; 

XVI. de um representante e respectivo suplente, indicados pela Associação Nacional dos 

Docentes de Ensino Superior – ANDES; 
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XVII. de um representante e respectivo suplente, indicados pela União Nacional dos 

Estudantes – UNE; 

XVIII. de um representante e respectivo suplente, indicados pela União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas – UBES; 

XIX. de um representante e respectivo suplente, indicados pela União dos Estudantes de 

Pernambuco – UEP; 

XX. de um representante e respectivo suplente, indicados pela União dos Estudantes 

Secundaristas de Pernambuco – UESPE; 

XXI. de um representante e seu respectivo suplente, indicados pela Associação dos 

Docentes da Universidade de Pernambuco – ADUPE; 

XXII. de um representante dos servidores ativos e seu respectivo suplente, indicados pelo 

Sindicato dos Servidores da Universidade de Pernambuco – SINDUPE; 

XXIII. de um representante e seu respectivo suplente, indicados pelo Diretório Central dos 

Estudantes da UPE; 

XXIV. de um representante e respectivo suplente, indicados pela Associação dos 

Funcionários do Hospital Universitário Oswaldo Cruz – AFHUOC; 

XXV. de um representante e seu respectivo suplente, indicados pela Associação 

Municipalista de Pernambuco – AMUPE; 

XXVI. de um representante dos servidores aposentados da UPE com seu respectivo 

suplente, indicados pelo Sindicato dos Servidores da Universidade de Pernambuco 

– SINDUPE; 

XXVII. de um representante dos ex-alunos da UPE, com seu respectivo suplente, indicados 

pelo Diretório Central dos Estudantes da UPE; 

XXVIII. de um representante e seu respectivo suplente de conselhos ou associações de 

moradores do entorno das unidades da UPE, escolhidos pelo Conselho 

Universitário; 
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XXIX. de um representante e respectivo suplente, indicados pela Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência – SBPC; 

XXX. de um representante e respectivo suplente de entidades representativas que estudem 

a questão da segurança pública, com representação no estado de Pernambuco, 

escolhidos pelo Conselho Universitário; 

XXXI. de um representante e seu respectivo suplente do movimento social do campo, 

escolhidos pelo Conselho Universitário; 

XXXII. de um representante e seu respectivo suplente do movimento social urbano, 

escolhidos pelo Conselho Universitário; 

XXXIII. de um representante e seu respectivo suplente do movimento social de gênero e 

etnia, escolhidos pelo Conselho Universitário. 

§ 1º. O mandato dos representantes e respectivos suplentes escolhidos pelo CONSUN 

será de dois anos, permitida uma recondução consecutiva. 

§ 2º. O Conselho Social reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano ou, 

extraordinariamente, por convocação de seu Presidente, em qualquer hipótese com, pelo 

menos, 

20% (vinte por cento) de seus integrantes. 

Art. 38. Ao Conselho Social da UPE compete: 

I. encaminhar ao Reitor, para apreciação do CONSUN, subsídios para a fixação de 

diretrizes e políticas institucionais da UPE; 

II. acompanhar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional da UPE; 

III. sugerir aos Conselhos Superiores da UPE a aprovação de normas institucionais 

referentes às relações entre a Universidade e a sociedade; 

IV. estimular, apoiar e sugerir estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relevantes 

para o desenvolvimento estadual, regional e nacional; 

V. mobilizar a sociedade pernambucana na defesa da Universidade como instituição 
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pública de ensino superior, voltada para a busca de soluções dos problemas 

estaduais e regionais; 

VI. propor ações que promovam a melhoria da qualidade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da UPE; 

VII. propor aos Conselhos Superiores da UPE medidas para o aperfeiçoamento da 

organização e do funcionamento da Universidade; 

VIII. elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 

IX. indicar, entre os seus membros que não pertençam ao quadro da UPE, as 

representações comunitárias no CONSUN, de conformidade com o do inciso IX, do 

Art. 27, do presente Estatuto; 

X. apresentar relatórios anuais de suas atividades aos Conselhos Superiores da UPE; 

XI. opinar sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Reitor, pelo CEPE, pelo 

CONSUN e por seus membros; 

XII. exercer outras atribuições inerentes à sua natureza. 

Capítulo IV 

DA REITORIA 

Art. 39. A Reitoria, órgão de direção superior da UPE, será exercida pelo Reitor. 

Parágrafo único. O Vice-Reitor substituirá o Reitor no caso de impedimento e sucederlhe- 

á no caso de vacância. 

Art. 40. O Reitor e o Vice-Reitor serão eleitos entre os membros da carreira do 

Magistério Superior da UPE, em efetivo exercício na UPE, pelos professores, estudantes e 

servidores, sob regime de voto direto e secreto, obedecidos os princípios da proporcionalidade 

e 

da paridade. 

§ 1º. As eleições para Reitor e Vice-Reitor serão regulamentadas, organizadas e 

supervisionadas pelo CONSUN. 
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§ 2º. Os mandatos do Reitor e do Vice-Reitor serão de 04 (quatro) anos, permitida uma 

única reeleição subseqüente. 

§ 3º. O Reitor ficará impedido de concorrer ao cargo de Vice-Reitor, em eleição 

imediatamente subsequente aquela em que foi eleito. 

§ 4º. Só poderão exercer direito de voto os servidores docentes e técnico-administrativos 

do quadro efetivo e ativo da Universidade, os alunos regulares, matriculados e maiores de 16 

(dezesseis) anos. 

Art. 41. Pode o Reitor e/ou o Vice-Reitor ser(em) destituído(s) de suas funções, após 

inquérito administrativo, por motivo de infringência à legislação vigente ou a preceito 

estatutário. 

§ 1º. O inquérito administrativo a que se refere o caput será aberto pelo CONSUN, 

mediante voto de 2/3 (dois terços) de seus membros presentes, sendo escolhido, entre seus 

membros, o relator. 

§ 2º. Com a aprovação de abertura de inquérito administrativo, o Reitor e/ou o Vice- 

Reitor fica(m) automaticamente afastado(s) das suas funções até a conclusão do 

procedimento, 

que não poderá ultrapassar 120 (cento e vinte) dias. 

§ 3º. Na hipótese de afastamento do Reitor e do Vice-Reitor, o CONSUN escolherá, na 

mesma sessão, o Reitor Pro-Tempore entre os membros efetivos da carreira do Magistério 

Superior da UPE até a conclusão do inquérito administrativo. 

§ 4º. Durante o procedimento, o Reitor e/ou o Vice-Reitor terá(rão) garantido o direito ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa. 

§ 5º. O afastamento definitivo será decidido pelo CONSUN, mediante voto de 2/3 (dois 

terços) dos membros presentes à sessão especialmente convocada para esse fim. 

§ 6º. Nas votações do CONSUN para a abertura do inquérito administrativo previsto no 

caput e para afastamento do Reitor e/ou Vice-Reitor, o Reitor não terá direito a voto de 
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qualidade. 

Art. 42. Caso a vacância dos cargos de Reitor e Vice-Reitor ocorra nos dois primeiros 

anos de mandato, o CONSUN, em reunião especialmente convocada para tal fim, escolherá um 

Reitor Pro-Tempore entre os membros efetivos na carreira do Magistério Superior, que 

convocará eleições diretas para a escolha do Reitor e Vice-Reitor, a fim de completar o 

mandato 

original, que ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. No caso de vacância dos cargos de Reitor e Vice-Reitor nos dois 

últimos anos de mandato, o CONSUN escolherá, em sessão especialmente convocada para tal 

fim, um Reitor Pro-Tempore entre os membros efetivos da carreira de Magistério Superior na 

UPE, para a conclusão do mandato. 

Art. 43. São atribuições do Reitor: 

I. representar a UPE ou delegar sua representação em juízo ou fora dele; 

II. convocar e presidir, com direito a voz e a voto, inclusive o de qualidade, as 

reuniões do CONSUN e do CEPE; 

III. dirigir e superintender as atividades da UPE, deliberando sobre atos administrativos 

e acadêmicos fora da competência do CONSUN e do CEPE; 

IV. submeter o Plano Plurianual da Universidade e suas revisões e a Proposta 

Orçamentária Anual à homologação do CONSUN; 

V. submeter ao CONSUN a prestação anual de contas da UPE; 

VI. firmar contratos, acordos e convênios; 

VII. conferir graus e expedir diplomas; 

VIII. nomear, designar, demitir, exonerar e destituir servidores docentes e 

técnicoadministrativos, 

detentores de cargos comissionados e de confiança da Reitoria, das 

Unidades de Educação e de Educação e Saúde, dos órgãos suplementares, dos 

órgãos acadêmicos e dos demais órgãos da Universidade na forma prevista neste 
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Estatuto; 

IX. praticar atos necessários à administração de pessoal e à manutenção da ordem e da 

disciplina na Universidade; 

X. decidir, em casos excepcionais, ad-referendum dos órgãos competentes, cabendolhe 

submeter as decisões aos colegiados superiores na reunião subseqüente, 

XI. exercer as demais atribuições inerentes ao cargo de Reitor. 

Art. 44. O Vice-Reitor, além das atribuições definidas neste Estatuto, poderá exercer 

outras delegadas pelo Reitor. 

Art. 45. O Reitor é auxiliado por cinco Pró-Reitores, do quadro efetivo da UPE, por ele 

escolhidos e nomeados para as seguintes Pró-Reitorias: 

I. de Graduação; 

II. de Pós-Graduação e Pesquisa; 

III. de Extensão e Cultura, 

IV. de Planejamento; 

V. Administrativa e Financeira. 

Art. 46. A organização administrativa da Reitoria e de suas Pró-Reitorias será definida 

em Regimento próprio. 

Capítulo V 

DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

Seção I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 47. Os órgãos de administração das Unidades de Educação são o Conselho de 

Gestão Acadêmica e Administrativa, a Direção, as Coordenadorias de Graduação, de Pós- 

Graduação e Pesquisa, de Extensão e Cultura, de Planejamento, Administrativa e Financeira, 

de 

Apoio Acadêmico e as Coordenadorias de Curso. 
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§ 1º. Os órgãos de administração das Unidades de Educação devem assegurar a 

descendência das políticas e decisões superiores e a ascendência das demandas e das decisões 

de 

base. 

§ 2º. As eleições de Diretor e Vice-Diretor serão regulamentadas pelo CONSUN, 

respeitadas as disposições do Art. 40 e seus parágrafos. 

Seção II 

DO CONSELHO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

Art. 48. O Conselho de Gestão Acadêmica e Administrativa-CGA, colegiado superior da 

estrutura da Unidade de Educação, subordinado ao CONSUN, ao CEPE e ao Reitor e organizado 

de modo a assegurar a execução do Projeto de Desenvolvimento Institucional, terá natureza 

deliberativa, normativa e consultiva, tanto para os assuntos acadêmicos e disciplinares quanto 

para os assuntos administrativos, e será composta pelos seguintes conselheiros: 

I. o Diretor como Presidente, com voto de qualidade, além do voto comum; 

II. o Vice-Diretor como Vice-Presidente; 

III. os 06 (seis) coordenadores: de graduação, de pós-graduação e pesquisa, de extensão 

e cultura, de planejamento, administrativo-financeiro e de apoio acadêmico; 

IV. os coordenadores dos cursos de graduação e 01 (um) representante dos 

coordenadores de pós-graduação de cursos lato sensu e 01 (um) representante dos 

coordenadores de pós-graduação de programas stricto sensu; 

V. 01 (um) representante docente de cada classe do Magistério Superior, com mandato 

de 02 (dois) anos, eleito por seus pares; 

VI. representação estudantil, sendo 75% (setenta e cinco por cento) de graduação, 

indicados pelo Diretório Acadêmico da Unidade e 25% (vinte e cinco por cento) de 

representantes estudantis de pós-graduação, eleitos por seus pares, ambos com 

mandato de 01 (um) ano; 
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VII. representante dos servidores técnico-administrativos, escolhido entre seus pares, 

com mandato de dois anos. 

§ 1º. Os conselheiros mencionados nos incisos I a III são membros natos. 

§ 2º. Na composição dos Conselhos de Gestão Acadêmica e Administrativa-CGA será 

respeitado um percentual de 70% (setenta por cento) para professores e um percentual de 

15% 

(quinze por cento) tanto para a representação estudantil como para os servidores 

técnicoadministrativos. 

§ 3º. A regulamentação e as atribuições do Conselho de Gestão Acadêmica e 

Administrativa-CGA serão definidas no Regimento Geral da Universidade e no da própria 

Unidade de Educação. 

§ 4°. Serão abertos todos os votos proferidos pelos membros do Conselho de Gestão 

Acadêmica e Administrativa-CGA. 

Art. 49. São atribuições do Conselho de Gestão Acadêmica e Administrativa-CGA: 

I. elaborar e aprovar o Regimento da Unidade de Educação e submetê-lo à aprovação 

do CONSUN; 

II. organizar e supervisionar as eleições de Diretor, de Vice-Diretor e de representantes 

para este colegiado, as quais se realizarão na forma deste Estatuto e das normas 

definidas e homologadas pelo CONSUN; 

III. deliberar sobre matérias pedagógicas, científicas, de extensão e administrativas da 

Unidade de Educação, que promovam a educação superior, submetendo-as aos 

colegiados superiores, quando for o caso; 

IV. pronunciar-se sobre o processo de formação cidadã e profissional dos alunos, 

individualmente ou em grupo, e sobre o desempenho e a regularidade de sua vida 

acadêmica, adotando medidas educativas e disciplinares, sempre que necessárias; 

V. propor ao CONSUN, respeitando-se a normativa específica, a concessão de títulos 

de Doutor Honoris Causa, Professor Honoris Causa e de Professor Emérito, 
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mediante voto de 2/3 (dois terços) de seus membros presentes; 

VI. exercer, em grau de recurso, a instância máxima na Unidade de Educação em 

matérias acadêmica, administrativa e disciplinar; 

VII. aprovar Planos e Relatórios de Trabalho dos docentes e das Coordenadorias antes 

de cada período letivo; 

VIII. aprovar as propostas das Coordenadorias Acadêmicas para a área de ensino, 

pesquisa, extensão e cultura; 

IX. propor ao CEPE, ouvidas as Coordenadorias de Graduação e de Pós-Graduação e 

Pesquisa, o número de vagas por curso; 

X. aprovar o Manual do Aluno e o Calendário Acadêmico específicos da Unidade de 

Educação, em consonância com os gerais da Universidade; 

XI. aprovar o planejamento dos cursos, as disciplinas a serem ofertadas 

extraordinariamente e as vagas por componente curricular para fins de matrícula, 

considerando as avaliações periódicas da instituição e de cada curso, de modo a 

assegurar qualidade ao respectivo Projeto Pedagógico de Cursos de Graduação e de 

Pós-Graduação; 

XII. propor ao CEPE a criação de novos cursos, a aprovação de Projeto(s) 

Pedagógico(s) de Curso ou de sua alteração, conforme documento aprovado pelas 

Coordenadorias de Graduação, de Pós-Graduação e Pesquisa e de Extensão e 

Cultura; 

XIII. julgar os recursos interpostos das decisões do Diretor da Unidade ou das 

Coordenadorias; 

XIV. pronunciar-se sobre atos de movimentação acadêmica de professores tanto no 

interior das Coordenadorias Acadêmicas, das Coordenadorias de Curso e da 

Unidade, quanto no âmbito externo institucional; 

XV. pronunciar-se sobre processos disciplinares, seletivos, de admissão, desempenho 
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profissional, afastamentos e avaliação de docentes; 

XVI. aprovar e encaminhar solicitações de concurso de servidores docentes, apresentados 

pelos Plenos dos Cursos bem como por comissões de avaliação; 

XVII. aprovar Plano de Capacitação Docente; 

XVIII. apreciar o Relatório Anual de Atividades da Unidade de Educação, apresentados 

pelo Diretor no 1º trimestre de cada ano subseqüente; 

XIX. apreciar a proposta orçamentária da Unidade de Educação; 

XX. exercer as demais funções de sua competência específica e outras que lhe sejam 

atribuídas pelo Regimento Geral. 

Seção III 

DA DIREÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

Art. 50. Cada Unidade de Educação terá um Diretor e um Vice-Diretor, com atribuições 

definidas no Regimento Geral da Universidade, eleitos entre os seus professores efetivos da 

carreira do Magistério Superior, desde que em atividade docente na Unidade no período 

mínimo 

de 12 (doze) meses anteriores ao pleito, através do voto direto e secreto, obedecidos os 

princípios 

da proporcionalidade e da paridade, para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida, apenas, 

uma única reeleição imediata. 

§ 1º. Os candidatos a Diretor e a Vice-Diretor serão inscritos em chapas na secretaria da 

Unidade de Educação até 30 (trinta) dias antes do pleito. 

§ 2º. O Diretor ficará impedido de concorrer ao cargo de Vice-Diretor em eleição 

imediatamente subseqüente à qual foi eleito. 

§ 3º. As eleições serão definidas no CONSUN e regulamentadas, organizadas e 

executadas pelo CGA. 

§ 4º. Só poderão exercer o direito de voto os docentes efetivos da Unidade de Educação 

lotados em qualquer órgão da UPE, os servidores técnico-administrativos efetivos e lotados na 
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Unidade de Educação e os alunos regulares, matriculados e maiores de 16 (dezesseis) anos. 

Art. 51. O Vice-Diretor substituirá o Diretor, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, 

no caso de vacância e, além das atribuições definidas no Regimento Geral, poderá exercer 

outras 

delegadas pelo Diretor. 

Parágrafo único. No caso de vacância de ambos os cargos, já decorridos três anos do 

mandato, o CGA indicará um dos coordenadores ou dos chefes de órgãos acadêmicos para 

conclusão do mandato e, caso tenham decorridos menos de três anos, far-se-á nova eleição. 

Art. 52. A direção da Unidade de Educação é responsável por qualquer ação ou omissão 

no âmbito da gestão acadêmica, administrativa e financeira da Unidade. 

Seção IV 

DA COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO 

Art. 53. A Coordenadoria de Graduação, com função executiva no âmbito dos cursos de 

graduação e seqüenciais tem por finalidade assegurar qualidade à execução do Projeto 

Institucional, do(s) Projetos(s) de Curso(s), à vivência interdisciplinar dos componentes 

curriculares bem como promover a educação continuada dos docentes na vivência pedagógica, 

em discussões, em eventos e em cursos, integrando as dimensões acadêmicas de ensino, 

pesquisa 

e extensão. 

§ 1º. A Coordenadoria de Graduação será exercida por um professor doutor ou mestre 

efetivo da Unidade de Educação e indicado pelo seu Diretor. 

§ 2º. A Coordenadoria de Graduação mobiliza professores e recursos para garantir a 

aprendizagem discente de qualidade mediante a execução plena dos Projetos dos Cursos. 

§ 3º. A Coordenadoria de Graduação será estruturada de modo a atender as 

especificidades do(s) Projeto(s) Pedagógico(s) do(s) Curso(s). 

Subseção I 

DA COORDENADORIA DE CURSO 
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Art. 54. A Coordenadoria de Curso desempenha funções executivas no âmbito do curso. 

§ 1º. O Coordenador e o Vice-Coordenador de Curso serão professores com exercício 

efetivo no curso, eleitos pelo Pleno do Curso para um mandato de dois anos, podendo ser 

reeleitos para um único período imediato consecutivo. 

§ 2º. O Coordenador de Curso desempenha função de execução e avaliação do projeto 

pedagógico do curso, de modo a assegurar a integração entre as diferentes áreas de 

conhecimento 

e a complementaridade dos componentes curriculares bem como a discussão de matérias de 

interesse dos docentes e discentes. 

§ 3º. A Coordenadoria de Curso tem atribuições de planejamento, execução e avaliação 

do projeto pedagógico do curso. 

§ 4º. A Coordenadoria de Curso se articula com as coordenadorias setoriais e outras 

coordenadorias de curso para garantir: 

a) a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; 

b) a interdimensionalidade entre as áreas do conhecimento. 

Art. 55. O Pleno do Curso, colegiado subordinado ao Conselho de Gestão Acadêmica e 

Administrativa-CGA, com funções normativas e deliberativas, cujas atribuições serão definidas 

no Regimento Geral, será composto por todos os seus professores e por uma representação 

estudantil indicada pelo Centro Acadêmico do Curso e, em caso de ausência deste, pelo 

Diretório 

Acadêmico da Unidade, perfazendo 30% (trinta por cento) do total desse colegiado. 

§ 1º. O Pleno do Curso poderá se organizar em câmaras, aprovadas no respectivo CGA, 

para assegurar a operacionalização do projeto pedagógico do curso. 

§ 2º. O Pleno do Curso poderá se aglutinar a outros Plenos de Curso, quando do interesse 

da qualidade do ensino, pesquisa e extensão e aprovados pelos CGA. 

§ 3º. Os professores poderão ter exercício em um ou mais de um curso de Unidades de 

Educação, no(s) qual(is) terão direito a voz e voto nas matérias apreciadas em seus respectivos 
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colegiados plenos. 

Seção V 

DA COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

Art. 56. A Coordenadoria de Pós-Graduação e Pesquisa, com função executiva no âmbito 

dos Cursos Lato Sensu, dos Programas Stricto Sensu, tem por finalidade assegurar qualidade à 

execução do Projeto Institucional e do(s) Projeto(s) de Curso(s), promover a vivência 

interdisciplinar das dimensões curriculares, incentivar a produção científica de pesquisadores e 

discentes por linha de pesquisa, estimular publicações científicas, integrando as dimensões 

acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão da UPE. 

§ 1º. A Coordenadoria de Pós-Graduação e Pesquisa será exercida por um professor 

doutor, efetivo da Unidade de Educação e indicado pelo seu Diretor. 

§ 2º. A Coordenadoria de Pós-Graduação e Pesquisa mobiliza professores, pesquisadores 

e recursos para assegurar a produção científica institucional e a sua publicação, a qualidade 

dos 

cursos e da aprendizagem. 

§ 3º. A Coordenadoria de Pós-Graduação e Pesquisa será estruturada de modo a atender 

as especificidades das linhas de pesquisa dos Projetos de Cursos e de Pesquisa. 

Subseção I 

DA COORDENADORIA DE PROGRAMA STRICTO SENSU 

Art. 57. A Coordenadoria de Programa Stricto Sensu desempenha funções executivas no 

âmbito do programa. 

§ 1º. O Coordenador e o Vice-Coordenador de Programa Stricto Sensu serão professores 

do quadro permanente do programa, eleitos pelo Pleno do Programa para um mandato de 

três 

anos, podendo ser reeleitos. 

§ 2º. O Coordenador de Programa desempenha função de execução e avaliação do projeto 

didático pedagógico de modo a assegurar a formação de pesquisadores e produção do 



                                                        

 

 CAMPUS MATA NORTE 

227 

 

conhecimento nas linhas de pesquisa do programa. 

§ 3º. A Coordenadoria de Programa tem atribuições de planejamento, execução e 

avaliação do projeto do programa. 

Seção VI 

DA COORDENADORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

Art. 58. A Coordenadoria de Extensão e Cultura, com função executiva no âmbito das 

atividades universitárias de extensão e cultura, destina-se a assegurar a plena execução do 

Projeto Institucional, dos seus programas e projetos, integrando o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

§ 1º. A Coordenadoria de Extensão e Cultura terá um Colegiado Pleno, presidido pelo seu 

coordenador e constituído do corpo docente nela atuante e de 30% (trinta por cento) dos 

alunos 

em atividade de extensão, indicados pelo respectivo Diretório Acadêmico. 

§ 2º. A Coordenadoria de Extensão e Cultura será exercida por um professor, doutor ou 

mestre, efetivo da Unidade de Educação, e indicado pelo seu Diretor. 

§ 3º. A Coordenadoria de Extensão e Cultura tem por finalidade articular, apoiar, 

coordenar, divulgar e avaliar as atividades de extensão e cultura no âmbito da Unidade de 

Educação. 

§ 4º. A Coordenadoria de Extensão e Cultura poderá propor ao CGA normas 

complementares em matéria de extensão e cultura. 

§ 5º. A Coordenadoria de Extensão e Cultura será estruturada de modo a atender as 

especificidades da extensão universitária e das atividades de cultura. 

Seção VII 

DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 

Art. 59. A Coordenadoria de Planejamento destina-se a assegurar a elaboração, a 

execução e a avaliação de programas e de propostas orçamentárias e a captação de recursos 

para 
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a Unidade de Educação. 

§ 1º. A Coordenadoria de Planejamento será exercida por um servidor efetivo da Unidade 

de Educação, indicado pelo seu Diretor. 

§ 2º. O Coordenador mobiliza servidores e recursos para assegurar a regularidade das 

propostas e da execução orçamentária dos programas e projetos, elaborando Relatórios 

Anuais. 

§ 3º. A Coordenadoria de Planejamento será estruturada de modo a atender as 

especificidades de suas atividades. 

Seção VIII 

DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Art. 60. A Coordenadoria Administrativa e Financeira destina-se a assegurar eficiência à 

administração e à execução financeira da Unidade de Educação. 

§ 1º. A Coordenadoria Administrativa e Financeira será exercida por um servidor efetivo 

da Unidade de Educação, indicado pelo seu Diretor. 

§ 2º. O Coordenador mobiliza servidores e recursos para assegurar condições 

administrativas às atividades-fim e regularidade legal à execução financeira. 

§ 3º. A Coordenadoria Administrativa e Financeira será estruturada de modo a atender as 

especificidades de suas atividades. 

Seção IX 

DA COORDENADORIA DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Art. 61. A Coordenadoria de Apoio às Atividades Acadêmicas se destina a assegurar 

eficiência das ações acadêmicas e será exercida por um servidor pedagogo efetivo indicado 

pelo 

seu diretor. 

Parágrafo único. O Coordenador de Apoio às Atividades Acadêmicas, indicado pelo 

Diretor da Unidade de Educação, mobiliza servidores e recursos para assegurar as condições 

técnicas e administrativas necessárias às atividades-fim da respectiva Unidade de Educação. 
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Capítulo VI 

DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

Seção I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 62. Os órgãos de administração da Unidade de Educação e Saúde são: o Conselho de 

Gestão Acadêmica e Administrativa-CGA, a Direção, as Coordenadorias e o Conselho Gestor de 

Saúde, normatizado pelo seu Regimento. 

Parágrafo único. Os órgãos de administração das Unidades Educação e Saúde devem 

assegurar a descendência das políticas e decisões superiores e a ascendência de suas 

demandas e 

decisões. 

Seção II 

DO CONSELHO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA – CGA 

Art. 63. O Conselho de Gestão Acadêmica e Administrativa-CGA, órgão colegiado 

superior da estrutura das Unidades de Educação e Saúde, de natureza deliberativa, normativa 

e 

consultiva nos assuntos de saúde, acadêmicos e administrativos, terá os seguintes membros: 

I. o Diretor como Presidente, com voto de qualidade além do voto comum; 

II. o Vice-Diretor como Vice-Presidente; 

III. o Coordenador Acadêmico e os Gerentes de Graduação, de Pós-Graduação e 

Pesquisa, de Extensão e Cultura e de Educação Permanente da própria Unidade; 

IV. os Coordenadores de Graduação, de Pós-Graduação e Pesquisa, e de Extensão e 

Cultura das seguintes Unidades de Educação: FCM, FENSG, FOP, ICB e ESEF; 

V. 04 (quatro) representantes do corpo discente, sendo 02 (dois) de graduação 

indicados pelo DCE e 02 (dois) de pós-graduação, dos quais 01 (um) aluno 

residente e 01 (um) de pós-graduação stricto sensu, eleitos por seus pares para um 

mandato de 02 (dois) anos; 
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VI. 04 (quatro) representantes dos servidores técnico-administrativos, efetivos da 

Unidade de Educação e Saúde, indicados pelo SINDUPE para um mandato de 02 

(dois) anos; 

VII. Os Coordenadores Técnico-Administrativos da própria Unidade de Educação e 

Saúde. 

§ 1º. Os professores devem perfazer, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total de 

membros do CGA. 

§ 2º. Os conselheiros mencionados nos incisos I a III são membros natos. 

§ 3º. Os representantes do inciso VII terão assegurados assento e voz, o direito a voto, 

caso não se altere o princípio da proporcionalidade. 

§ 4º. O quorum mínimo para a realização das reuniões ordinárias e extraordinárias será 

constituído da maioria simples de seus membros. 

§ 5º. O CGA deliberará com a maioria absoluta dos membros presentes à reunião. 

Seção III 

DA DIREÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

Art. 64. Cada Unidade Educação e Saúde terá um Diretor e um Vice-Diretor, com 

atribuições definidas no Regimento Geral da Universidade, sendo um deles docente e o outro, 

servidor de nível superior, eleitos entre os que nela tenham exercício, no período mínimo de 

12 

(doze) meses anteriores ao pleito, através do voto direto e secreto, obedecidos os princípios 

da 

proporcionalidade e da paridade, para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma 

reeleição 

imediata. 

§ 1º. Os candidatos a Diretor e a Vice-Diretor serão inscritos em chapas, nas secretarias 

da Unidade Ensino e de Saúde, até 30 (trinta) dias antes do pleito. 

§ 2º. O Diretor ficará impedido de concorrer ao cargo de Vice-Diretor em eleição 
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imediatamente subseqüente à qual foi eleito. 

§ 3º. As eleições serão definidas no CONSUN, regulamentadas, organizadas e delegadas 

pelo CGA. 

§ 4º. Só poderão exercer direito de voto os servidores docentes em atividade na Unidade 

de Educação e Saúde, os servidores técnico-administrativos do quadro efetivo da UPE nela 

lotados, bem como os alunos de curso de graduação e de pós-graduação em estudo nessa 

Unidade no semestre da eleição. 

Art. 65. O Vice-Diretor substituirá o Diretor em suas ausências e impedimentos e no caso 

de vacância e, além das atribuições definidas no Regimento Geral, poderá exercer outras 

delegadas pelo Diretor. 

Parágrafo único. No caso de vacância de ambos os cargos, já decorridos três anos de 

mandato, o CGA indicará um dos coordenadores para complementação do mandato, e, caso 

tenham decorridos menos de 03 (três) anos, far-se-á nova eleição. 

Art. 66. A direção da Unidade de Educação e Saúde é responsável por qualquer ação ou 

omissão no âmbito da gestão acadêmica, administrativa e financeira da unidade. 

TÍTULO III 

DO ENSINO 

Capítulo I 

DAS MODALIDADES DE CURSO 

Art. 67. As Unidades de Educação oferecerão as seguintes modalidades de cursos: 

I. seqüenciais; 

II. de Graduação; 

III. de Pós-Graduação; 

IV. de Extensão. 

§ 1º. A UPE desenvolve, em quaisquer das modalidades de curso previstas no caput, 

programas de ensino a distância e/ou em regimes especiais, para atender as peculiaridades da 
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demanda, devendo o monitoramento e a freqüência serem regulamentados pelo CEPE. 

§ 2º. A UPE também poderá manter educação básica em suas Unidades de Educação, 

com a finalidade de servir como campo de estágio, de aplicação do conhecimento e de 

desenvolvimento de pesquisas e tecnologias educacionais. 

§ 3º. A UPE também poderá manter o ensino técnico em suas Unidades de Educação, 

com a finalidade de formar profissionais. 

Capítulo II 

DOS CURSOS SEQÜENCIAIS 

Art. 68. Os cursos seqüenciais, direcionados para atividades técnico-científicas em um 

campos de saber e dotados de flexibilidade curricular, são oferecidos aos candidatos que 

atendam aos requisitos estabelecidos, conferindo certificados ou diplomas de estudos 

superiores 

aos concluintes, de conformidade com as normas vigentes. 

§ 1º. Os cursos seqüenciais, vinculados à Pró-Reitoria de Graduação e promovidos pela 

Coordenadoria de Graduação na respectiva Unidade de Educação, serão ministrados por, no 

mínimo, 80% (oitenta por cento) dos docentes da UPE. 

§ 2º. Os cursos seqüenciais deverão ter projeto pedagógico próprio, ser aprovados pelo 

CEPE e homologados pelo CONSUN. 
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Capítulo III 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

Art. 69. Os cursos de graduação, direcionados à qualificação humanística e técnicoprofissional 

em áreas do conhecimento para formação do profissional e do cidadão crítico, ético 

e comprometido com as transformações sociais, devem estar em consonância com as 

diretrizes 

curriculares nacionais ser abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e sido aprovados em processo seletivo, habilitando-os à obtenção do respectivo 

grau 

e diploma. 

Parágrafo único. Os cursos de graduação serão ministrados nas modalidades: 

I. Bacharelado; 

II. Licenciatura. 

Capítulo IV 

DOS CURSOS E PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Art. 70. Os cursos e programas de pós-graduação para candidatos graduados em curso 

superior, atendendo às exigências regulamentares, têm por objetivo o aprimoramento cultural 

e 

profissional, a qualificação em áreas específicas de domínio do saber, a formação de gestores e 

consultores para organizações, de pesquisadores e de pessoal para magistério superior. 

Parágrafo único. A pós-graduação compreende: 

I. lato sensu, abrangendo curso de aperfeiçoamento e de especialização; 

II. stricto sensu, abrangendo programas de mestrado e doutorado. 

Capítulo V 

DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

Art. 71. Os cursos de extensão, tendo por objetivo levar à sociedade os conhecimentos 

científico, tecnológico e cultural, são abertos a candidatos que atendam os requisitos 
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estabelecidos em cada projeto de curso aprovado institucionalmente, concedendo certificado 

aos 

que deles participarem. 

Parágrafo único. Os cursos de extensão estão vinculados à Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura e serão promovidos pela Coordenadoria de Extensão e Cultura na Unidade de 

Educação 

e de Educação e Saúde. 

TÍTULO IV 

DA PESQUISA E DA EXTENSÃO 

Capítulo I 

DA PESQUISA 

Art. 72. A pesquisa, como função da Universidade, deverá produzir e difundir 

conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, que promovam o desenvolvimento 

humano, 

científico e social. 

§ 1º. As atividades de pesquisa deverão desenvolver nos estudantes uma atitude 

científico-investigativa, que lhes permita atender adequadamente às exigências 

científicotecnológicas 

das diversas disciplinas. 

§ 2º. A UPE preservará a ética nas pesquisas, tendo como princípios: a autonomia, a 

beneficência, a não-maleficência, a justiça e a eqüidade, não perdendo o sentido de sua 

destinação sócio-humanitária. 

§ 3º. A atividade de pesquisa será processo no ensino de todas as áreas do conhecimento, 

constituindo meio de descoberta de vocações, de desenvolvimento de faculdades inventivas e 

criadoras, de aprimoramento de habilidades para o exercício profissional e fator de 

desenvolvimento e integração. 

§ 4º. A programação das atividades de pesquisa será aprovada pelos Conselhos 

Superiores Deliberativos, ouvida a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e considerado o 
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parecer do respectivo CGA, com base em critérios de prioridades no atendimento aos 

interesses 

das comunidades universitária, regional e nacional. 
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Capítulo II 

DA EXTENSÃO 

Art. 73. A Extensão, entendida como processo educativo, cultural e científico, articula-se 

com ensino e pesquisa e se destina a viabilizar as relações mútuas e de complementaridade 

entre 

a Universidade e a sociedade. 

§ 1º. No desenvolvimento das ações de extensão por áreas temáticas, deve-se assegurar: 

I. a produção do conhecimento resultante do confronto com as realidades brasileira, 

regional e local; 

II. a democratização do acesso ao conhecimento acadêmico; 

III. a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade; 

IV. a articulação com o ensino e a pesquisa e com as demandas da sociedade; 

V. o envolvimento dos acadêmicos em práticas que contribuam para a sua formação; 

VI. a contribuição para alterações nas concepções e práticas curriculares; 

VII. a priorização de ações de natureza interdisciplinar, valorizando a contextualização 

das ações numa perspectiva de transformação social; 

VIII. a interação entre a UPE e a comunidade por meio de ações de caráter pluralista que 

contemplem os diferentes segmentos da sociedade. 

§ 2º. Entende-se como ações de extensão na UPE: 

I. cursos; 

II. eventos; 

III. projetos; 

IV. programas; 

V. serviços. 

TÍTULO V 

DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 
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Capítulo I 

DA CONVIVÊNCIA SOCIAL 

Art. 74. A comunidade universitária zelará pela boa convivência social, assegurados a 

plenitude dos direitos humanos, o cumprimento dos deveres e da civilidade e o processo de 

gestão democrática. 

Art. 75. São considerados membros da comunidade universitária os servidores docentes e 

técnico-administrativos da ativa e o corpo discente, na forma do presente Estatuto e do 

Regimento desta Universidade. 

§ 1º. O regime disciplinar a que ficam sujeitos os membros da comunidade universitária 

será estabelecido na legislação vigente, neste Estatuto, no Regimento Geral e nos Regimentos 

das Unidades de Educação e Unidades de Educação e de Saúde. 

§ 2º. A UPE criará e estimulará programas de preparação dos servidores do quadro 

efetivo para a aposentadoria, com antecedência mínima de 03 (três) anos, assegurando-lhes 

também esclarecimentos sobre os direitos sociais e de cidadania. 

§ 3º. A UPE desenvolverá programas específicos para os seus servidores inativos bem 

como para ex-alunos. 

Art. 76. Também são considerados membros da comunidade acadêmica os professores 

colaboradores, voluntários, visitantes e pesquisadores, enquanto desenvolverem atividades no 

âmbito da UPE, no que lhes couber. 

Art. 77. Nas relações entre os membros da UPE, deve-se garantir: 

I. intercâmbio de idéias e opiniões, sem preconceitos ou discriminações entre as 

partes envolvidas, dentro das normas da civilidade e sem quaisquer formas de 

desrespeito; 

II. denúncia aos colegiados sobre práticas inadequadas ou prejudiciais de membros da 

comunidade universitária, preservada a divulgação da identidade do(s) 

denunciante(s), quando assim ele(s) entender(em) como necessária. 
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Art. 78. Constitui dever funcional e acadêmico dos membros da UPE: 

I. manter autonomia pessoal e profissional inspirada na ética, na legislação vigente e 

nas decisões coletivas; 

II. agir de forma compatível com a moralidade e a integridade acadêmica; 

III. aprimorar continuamente os seus conhecimentos; 

IV. prevenir e corrigir atos e procedimentos incompatíveis com as normas e com os 

princípios éticos da UPE; 

V. corrigir erros, omissões, desvios ou abusos na prestação das atividades voltadas às 

finalidades da UPE; 

VI. promover a melhoria das atividades desenvolvidas pela UPE, assegurando sua 

qualidade; 

VII. promover o desenvolvimento e zelar pela observância dos princípios e fins da UPE; 

VIII. promover e preservar a privacidade e o acesso adequado aos recursos 

computacionais compartilhados; 

IX. preservar o patrimônio material e imaterial da UPE; 

X. garantir o reconhecimento da autoria de qualquer produto intelectual nela gerado. 

Capítulo II 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 79. O corpo docente da UPE é constituído de servidores professores, integrantes da 

carreira de Magistério Superior, conforme estabelecido na legislação vigente e no Plano de 

Carreiras e Vencimentos, além de professores visitantes e temporários. 

§ 1º. O cumprimento do disposto no Art. 57 da Lei nº 9.394/96 - LDB deve estar 

regulamentado no Plano de Carreiras e Vencimentos do Corpo Docente. 

§ 2º. As atividades dos professores temporários e visitantes, para atenderem as demandas 

de pesquisa, ensino e extensão, serão regulamentadas pelo CEPE e referendadas pelo 

CONSUN. 
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Art. 80. A carreira de Magistério Superior abrange as seguintes classes: 

I. Professor Auxiliar; 

II. Professor Assistente; 

III. Professor Adjunto; 

IV. Professor Associado; 

V. Professor Titular. 

Art. 81. O ingresso de docentes na carreira de Magistério Superior far-se-á mediante 

aprovação em concurso público, de provas e títulos, havendo progressão funcional baseada na 

titulação, na avaliação de desempenho e noutros critérios previstos na legislação em vigor, no 

Regimento e no Plano de Carreiras e Vencimentos do Corpo Docente. 

§ 1º. A contratação temporária de professor substituto obedecerá aos mesmos requisitos 

de titulação, estabelecidos para provimento definitivo em cargo correspondente ao quadro 

único 

de pessoal. 

§ 2º. O CONSUN poderá, por proposta do CGA, interessado e ouvido o CEPE, aprovar a 

indicação de professor visitante. 

Art. 82. Os docentes ocuparão 70% (setenta por cento) dos assentos em cada órgão 

colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração ou da modificação estatutária 

e 

regimental bem como nas comissões para a escolha de dirigentes. 

Capítulo III 

DO CORPO DISCENTE 

Art. 83. O corpo discente da UPE é constituído de todos os estudantes de Unidades de 

Educação e de Educação e Saúde, da seguinte forma: 

§ 1º. São estudantes regulares os matriculados em cursos seqüenciais, de graduação, de 

pós-graduação e os de educação básica e profissionalizante, nas modalidades presencial ou a 

distância. 
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§ 2º. São estudantes especiais os matriculados em cursos de extensão, em disciplinas 

isoladas de graduação e pós-graduação e os alunos ouvintes, nas modalidades presencial ou a 

distância. 

Art. 84. Os alunos, com extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado em 

provas e avaliações específicas, mediante banca examinadora, poderão ter abreviada a 

duração 

dos seus cursos, de acordo com a legislação em vigor. 

Art. 85. Os estudantes regulares têm representação, com direito a voz e a voto, nos 

órgãos colegiados da UPE, na forma prevista neste Estatuto. 

Art. 86. O Diretório Central dos Estudantes e as Entidades de Base Estudantis são órgãos 

de representação dos estudantes de graduação da UPE, organizados na forma da legislação 

vigente. 

Art. 87. A UPE mantém funções de monitoria em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, exercida por alunos de cursos de graduação que demonstrem capacidade de 

desempenho acadêmico. 

Capítulo IV 

DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art. 88. O Corpo Técnico-Administrativo é constituído dos servidores efetivos do quadro 

da Universidade, definido na legislação vigente e no Plano de Carreiras e Vencimentos. 

Art. 89. O ingresso de servidores técnico-administrativos no quadro da UPE far-se-á 

mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, havendo 

promoções 

e/ou progressão funcionais de conformidade com o Plano de Carreiras e Vencimentos. 

Parágrafo único. A educação continuada será promovida e estimulada sem ônus para os 

servidores, inclusive com gratificação de incentivo à titulação, de acordo com a legislação 

vigente. 

Capítulo V 
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DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 90. Cabe a todos os que fazem parte da comunidade universitária, composta pelos 

corpos docente, discente e técnico-administrativo, manter a observância das normas que 

regulam 

a boa ordem, a disciplina e a dignidade que devem presidir as atividades universitárias. 

§ 1º. O Regimento Geral definirá o regime disciplinar a que ficará sujeito o corpo 

discente. 

§ 2º. Os servidores docentes e técnico-administrativos ficam sujeitos ao Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco bem como às normas deste Estatuto e do 

Regimento Geral. 

TÍTULO VI 

DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E DIGNIDADES UNIVERSITÁRIAS 

Art. 91. A UPE conferirá graus e expedirá diplomas, devidamente registrados, aos 

concluintes dos cursos e programas: 

I. de pós-graduação em nível stricto sensu: mestrado e doutorado; 

II. de graduação; 

III. seqüenciais nos termos da legislação em vigor; 

IV. médio e técnico nos termos da legislação em vigor. 

Parágrafo único. Os diplomas serão devidamente registrados na Pró-Reitoria 

competente. 

Art. 92. A UPE conferirá certificados aos concluintes dos cursos e programas: 

I. de pós-doutoramento; 

II. de pós-graduação em nível de lato sensu: especialização e de aperfeiçoamento; 

III. de extensão; 

IV. seqüenciais nos termos da legislação em vigor; 

V. fundamental, médio e técnico nos termos da legislação em vigor. 
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Parágrafo único. Os certificados serão devidamente registrados na Pró-Reitoria 

competente. 

Art. 93. A UPE pode outorgar títulos honoríficos de Doutor Honoris Causa, Professor 

Honoris Causa e Professor Emérito, além de outros distintivos universitários. 

Parágrafo único. O título de Professor Emérito será concedido a professores 

aposentados do quadro da UPE, que tenham se destacado ao longo de sua carreira de 

magistério. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 94. Excluída a hipótese de imperativo legal, o presente Estatuto só pode ser 

modificado por iniciativa de convocação do Reitor ou de 1/3 (um terço) dos membros do 

CONSUN, em sessão específica para esse fim, devendo a(s) alteração(ões) ser(em) aprovada(s) 

pelo voto, no mínimo, de 2/3 (dois terços) dos seus membros presentes, ouvido o CEPE no que 

for de sua competência específica. 

Art. 95. As alterações do presente Estatuto, sempre que envolverem matéria pedagógica 

ou, de algum modo, alterarem a vida acadêmica do corpo discente regularmente matriculado, 

entrarão em vigor no período letivo seguinte ao de sua aprovação final. 

Art. 96. A categoria de Professor Associado da classe de Magistério Superior, previsto 

no Art. 80, entrará em vigor nesta UPE a partir de sua inserção no Plano de Carreiras e 

Vencimentos por meio de lei estadual. 

Art. 97. Sendo criado órgão de natureza igual à daqueles que têm assento no CONSUN e 

no CEPE, imediatamente lhe será também criada a respectiva representação, com direito a voz 

e 

a voto, nesses mesmos colegiados superiores, desde que submetidas e aprovadas pelo 

CONSUN. 

Art. 98. Os Departamentos e os Conselhos Departamentais se extinguirão quando 

terminarem os mandatos dos Chefes e Subchefes ou Gerentes e Subgerentes de 

Departamentos, 
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dando lugar ao modelo organizacional de coordenadorias de curso e de CGA. 

Art. 99. Os novos campi, criados ou incorporados, ficarão provisoriamente vinculados 

às Unidades de Educação ou Unidades de Educação e Saúde. 

Art. 100. A UPE terá 180 (cento e oitenta) dias, a partir da aprovação desta revisão única 

do Estatuto, para adequar o seu Regimento Geral. 

Art. 101. Os Conselhos, a Reitoria, as Unidades de Educação e as Unidades de Educação 

e Saúde terão um prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da aprovação desta revisão 

única do Estatuto, para adequar o seu Regimento e suas estruturas organizacionais aos 

dispositivos deste Estatuto e do Regimento Geral. 

Art. 102. Cabe aos Colegiados Superiores, ao Reitor e aos Diretores de Unidades de 

Educação e de Unidades de Educação e Saúde, nas suas esferas de competência, adotarem as 

medidas necessárias à implantação deste Estatuto e do Regimento Geral e zelar pela sua fiel 

observância. 

Art. 103. Este Estatuto ab-roga expressamente o Estatuto anterior. 

Art. 104. Este Estatuto, após a aprovação pelo CONSUN das emendas de revisão em 

julho de 2008, será publicado, em versão consolidada, em edição extraordinária do Boletim 

Oficial da UPE, entrando em vigor a partir da data de sua publicação. 

Conselho Universitário, Sala das sessões, em 29 de dezembro de 2007. 

 

Carlos Fernando de Araújo Calado 

Reitor 
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INTERESSADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

ASSUNTO: RECREDENCIAMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - 

UPE 

RELATOR: CONSELHEIRO ARNALDO CARLOS DE MENDONÇA 

PROCESSO Nº 25/2006  Homologado pela Portaria-SE nº 7071/2008, 

de 

02/10/2008, publicada no DOE de 03/10/2008 

  

PARECER CEE/PE Nº 69/2008-CES APROVADO PELO PLENÁRIO EM 26/08/2008 

  

 

1. DO PEDIDO 

  

 Por meio do Ofício nº 38/2006-GABR, de 26/01/2006, o então, que decidiu acatar o 

texto na forma em que se encontrava, Reitor da Fundação Universidade de Pernambuco – 

UPE, Professor Emanuel Dias de Oliveira e Silva, solicita o recredenciamento desta Fundação, 

como instituição universitária, ao mesmo tempo em que envia a documentação pertinente, 

sob a forma de Projeto de Recredenciamento Institucional 2006. 

 Em virtude do término do mandato do então relator, Conselheiro Arthur Ribeiro de 

Senna Filho, o presente processo foi redistribuído a esta relatoria, que decidiu acatar o texto 

na forma em que se encontrava. 

  

 Para a continuidade da análise, em 13/03/2006, o então Conselheiro-Relator solicitou 

a juntada do Estatuto e do Regimento da Universidade de Pernambuco, atualizados de acordo 

com a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, para o efeito de referendo, nos termos do parágrafo único do art. 188 da Constituição do 

Estado de Pernambuco. 

  

 Dito Estatuto, aprovado pelo Conselho Universitário, em 19/12/2007, sofreu referendo 

deste Conselho Estadual de Educação de Pernambuco – CEE/PE pelo Parecer nº 03, de 

29/01/2008, da lavra do Conselheiro Antônio Inocêncio Lima. 
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2.  DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 

  

 A Fundação Universidade de Pernambuco – UPE apresenta as seguintes características 

institucionais reproduzidas a seguir, a partir de seu Estatuto. 

  

 

2.1. DEFINIÇÃO 1 (ART. 1º) 

  

 

A Fundação Universidade de Pernambuco – UPE é uma entidade pública 

mantida pelo erário estadual, criada pela Lei Estadual nº 10.518, de 29 de novembro de 

1990, com base no art. 186 da Constituição do Estado de Pernambuco, e reconhecida 

pela Portaria Ministerial nº 964, de 12 de junho de 1991, com sede e foro na cidade do 

Recife e atuação em todo o território pernambucano. 

 DEFINIÇÃO 2 (ART. 4º) 

  

A Fundação Universidade de Pernambuco – UPE, integrante do Sistema 

Estadual de Ensino, é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, com função 

político-social de formar profissionais cidadãos para atuarem e promoverem mudanças 

na sociedade. 

  

2.2. PRAZO DE DURAÇÃO (ART. 2º) - INDETERMINADO. 

  

2.3. PRINCÍPIOS BÁSICOS 

  

 Os princípios básicos informadores da Fundação Universidade de Pernambuco – UPE 

são aqueles trazidos pelo art. 3º:  
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 I - autonomia universitária; 

 II - gestão democrática; 

III - caráter público e gratuito; 

 IV - pluralismo de idéias; 

V - respeito     ás       diferenças    de      gênero,    de  idade, deorigem, de 

etnias,  

de credo, ideológicas e partidárias; 

VI - civilidade e ética; 

VII - responsabilidade social; 

 

 2.4. FINALIDADES 

  

As finalidades da Fundação Universidade de Pernambuco – UPE são trazidas pelo art. 

4º: 

  

I - produzir e socializar conhecimentos e tecnologias com vistas à  

promoção humana, econômica e social; 

  

II - elevar, permanentemente, a qualidade do ensino superior e contribuir  

para sua expansão em todos os níveis; 

  

III - propor e desenvolver uma política científica de ação transformadora,  

de modo a atender as demandas formuladas pela sociedade e a expandir as 

fronteiras da ciência para além das necessidades imediatas; 

  

IV - contribuir para uma sociedade digna e justa, na qual a cidadania seja  

uma realidade; 
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V -  humanizar a formação profissional pelo desenvolvimento da ética, da  

criticidade e da sensibilidade às manifestações naturais, sociais e humanas; 

  

VI - preservar, divulgar e construir o patrimônio artístico-cultural da  

humanidade e, de modo particular, da região e do país; 

  

VII - estender à sociedade a produção científica, tecnológica e de  

natureza cultural, promovendo intercâmbio e parcerias com instituições 

nacionais, estrangeiras e internacionais; 

  

VIII - prover a sociedade e seus setores produtivos de conhecimentos, de  

tecnologias e de profissionais, visando contribuir para a construção do processo 

histórico-social da região e do país. 

 

 

 

 

  

2.5. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA E INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO,  

PESQUISA E EXTENSÃO 

  

A Fundação Universidade de Pernambuco - UPE goza de autonomia didático-científica, 

administrativa, de gestão financeira e patrimonial, e obedece ao princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, nos termos do art. 6º. 

 

2.6. DOS CAMPI 

  De acordo com o art. 18, sem prejuízo de criação ou de incorporação de outros campi, 

observado o Estatuto, a legislação em vigor e desde que para o cumprimento de seus 

fins e compromissos (art. 19), a Fundação Universidade de Pernambuco – UPE mantém 

os seguintes campi: 
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 I - do Recife e da Região Metropolitana do Recife; 

 II - de Garanhuns; 

 III - de Petrolina; 

 IV - de Nazaré da Mata; 

 V - de Caruaru; 

 VI - de Salgueiro. 

  

 Ademais, a Fundação Universidade de Pernambuco – UPE mantém pólos não 

especificados de Educação a Distância e de programas especiais. 

  

2.7. DOS ÓRGÃOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

  A Fundação Universidade de Pernambuco – UPE, nos termos do art. 24, funciona com 

os seguintes órgãos: 

  

 I - COLEGIADOS SUPERIORES: 

  

A)      CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN; 

B)      CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE; 

  

  

II - REITORIA - ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR - E PRÓ-REITORIAS: 

  

A)      PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD; 

B)      PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PROPEGE; 

C)      PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC; 

D)      PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PROADMI; 

E)      PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN; 
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III - ÓRGÃOS DE APOIO À REITORIA: 

  

A)      PROCURADORIA JURÍDICA - PROJUR; 

B)      NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - NCTI; 

  

IV - UNIDADES DE ENSINO E UNIDADES DE ENSINO E SAÚDE: 

  

A) CAMPUS DE RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE: 
 

  

- ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - POLI; 

- FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PERNAMBUCO - FCM; 

- FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO - FOP; 

- FACULDADE DE ENFERMAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - FENSG; 

- ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ESEF; 

- FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - FCAP; 

- INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB; 

- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ - HUOC; 

- CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE AMAURY DE MEDEIROS - CISAM; 

- PRONTO-SOCORRO CARDIOLÓGICO DE PERNAMBUCO PROF. LUIZ TAVARES -  

PROCAPE; 

  

B)      CAMPUS II – NAZARÉ DA MATA: 

  

- FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAZARÉ DA MATA -  

FFPNM; 
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C)      CAMPUS III – GARANHUNS: 

  

- FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS -  

FATEG; 

  

D)      CAMPUS IV – CARUARU: 

  

- FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CARUARU - FATEC; 

  

E)      CAMPUS V – SALGUEIRO: 

  

- FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SALGUEIRO - FACITES; 

  

F)       CAMPUS VI – PETROLINA: 

  

- UPE CAMPUS PETROLINA; 

  

 V - ÓRGÃOS SUPLEMENTARES: 

  

A)                  NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – NEAD; 

B)                  COMITÊ DE ÉTICA NA PESQUISA – CEP; 

c)                  EDITORA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO – EDUPE. 
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2.8. DAS UNIDADES DE ENSINO 

  

As Unidades de Ensino da Fundação Universidade de Pernambuco – UPE são 

administradas por órgãos dos quais se destaca o Conselho de Gestão Acadêmica, previsto pelo 

art. 45, e definido pelo art. 46, assim: 

  

colegiado superior da estrutura da Unidade de Ensino, subordinado ao 

Conselho Universitário, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e ao Reitor e 

organizado de modo a assegurar a execução do Projeto de Desenvolvimento 

Institucional, terá natureza deliberativa, normativa e consultiva, tanto para os assuntos 

acadêmicos e disciplinares quanto para os assuntos administrativos. 

 2.9.            DO PRINCÍPIO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA 

  

Os arts. 27, § 3º, e 33, § 3º, asseguram a composição, respectivamente, do Conselho 

Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por, pelo menos 70% (setenta por 

cento) de professores, para o cumprimento do princípio de gestão democrática, tratado pelo 

art. 56, parágrafo único, da LDB. 

  

 

2.10. DOS CURSOS OFERECIDOS PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE 

  

 A Fundação Universidade de Pernambuco – UPE, à luz do art. 59, I a IV, pode oferecer 

os seguintes cursos: 

  

 - seqüenciais; 

 - de graduação; 

 - de pós-graduação; e  

 - de extensão. 
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3. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Antes da emissão do voto, este Relator entende necessário trazer a este Parecer os 

aspectos que seguem. 

  

3.1. Entre os recursos financeiros da Fundação Universidade de Pernambuco – UPE  

estão aqueles previstos pelo inciso VII do art. 11 de seu Estatuto, quais sejam taxas e 

emolumentos, não sendo pouco lembrar que: 

  

- a taxa, a teor do art. 145, II, da Constituição Federal ocorre em razão do  

exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de 

serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos 

à sua disposição; 

  

- emolumentos, ainda a teor da Constituição Federal de 1988, são  

contraprestações aos serviços notarias e da justiça; 

  

- a taxa, como tributo que é, sujeita-se ao princípio da legalidade tributária,  

segundo o qual, apenas lei complementar à Constituição do Estado é que pode 

defini-la, inclusive as suas espécies, seus fatos geradores, sua base de cálculo e 

seus obrigados, entre outros aspectos, de acordo com os princípios gerais do 

Sistema Tributário Nacional, tratado pela Constituição Federal; 

  

- a cobrança pela prestação do serviço público educacional pela Fundação  

Universidade de Pernambuco – UPE só é autorizada pela Constituição Federal, 

desde que satisfeitas duas condições, cumulativamente, quais sejam, sua 

existência na data da promulgação da vigente Constituição Federal, e que não 

seja total ou preponderantemente mantida com recursos públicos, tudo à vista 

do art. 242. 

  

3.2. Por sua importância, é de se ponderar, mas obviamente com sujeição à  

conveniência da gestão da Fundação Universidade de Pernambuco – UPE, o 

alargamento de suas fronteiras de atuação, para além do Estado de Pernambuco. É 
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que o seu Estatuto, ao mesmo tempo em que vislumbra oportunidades e necessidades 

da espécie, como aquelas trazidas pelos incisos VI, VII e VIII do art. 4º, encontrará a 

limitação do art. 1º, ambos do seu Estatuto e acima transcritos. 

 3.3. O art. 12 do Estatuto prevê: 

  

É vedada a distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou de rendas da 

Universidade, a título de lucro ou de participação nos resultados financeiros. 

  

 Tal previsão é própria para sociedades privadas, quando esta é a decisão de seu 

quadro societário. 

  

Para entidades públicas, de natureza fundacional, como é a Fundação Universidade de 

Pernambuco - UPE, a regra é absolutamente inócua, por inaplicável, seja porque o Estado e 

suas entidades fundacionais não visam ao lucro, que sequer pode ser apontado como sua 

finalidade, sob risco de desvirtuamento de sua natureza, seja porque eventual acúmulo ou 

crescimento pecuniário-contábil não é lucro, podendo, no máximo, ser apontado como 

superávit, jamais como lucro. 

  

 

4.         VOTO:    

 

Por todo o exposto, o voto é no sentido de recredenciar a Fundação Universidade de 

Pernambuco – UPE, como Universidade, para funcionamento em seus endereços tradicionais, 

atualmente conhecidos e divulgados, pelo prazo de 5 (cinco) anos, retroagindo os efeitos deste 

parecer a 1º de janeiro de 2007. Para a próxima renovação do credenciamento, a UPE deverá 

satisfazer as exigências de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência aos espaços e 

ao processo educacional. 

É o voto. 

Dê-se ciência deste Parecer à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio-Ambiente – 

SECTMA. 
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5. CONCLUSÃO DA CÂMARA: 

 

A Câmara de Educação Superior acompanha o Voto do Relator e encaminha o presente 

Parecer à apreciação do Plenário. 

Sala das Sessões Plenárias, em 12 de agosto de 2008. 
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ARNALDO CARLOS DE MENDONÇA – Presidente e Relator 

FERNANDO ANTÔNIO GONÇALVES – Vice-Presidente 

 ANTONIO INOCÊNCIO LIMA 

 MARIA DO CARMO SILVA 

 

 

6. DECISÃO DO PLENÁRIO: 

 

 O Plenário do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco decide aprovar o 

presente Parecer nos termos do Voto do Relator. 

 Sala das Sessões Plenárias, em 26 de agosto de 2008. 

 

 

JOSÉ RICARDO DIAS DINIZ 

Presidente 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2007. 

Estabelece Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV, do Quadro Próprio de Pessoal Permanente 

da Fundaçao Universidade de Pernambuco - UPE, com alteraçao específica da Lei Complementar nº 84, de 

30 de março de 2006, e determina providencias pertinentes. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Fica estabelecido, por esta Lei Complementar, o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos – PCCV, 

do Grupo Ocupacional Técnico Administrativo e Magistério Superior, do Quadro Próprio de Pessoal 

Permanente da Fundação Universidade de Pernambuco – UPE, alterando-se naquilo que lhe for colidente, a 

Lei Complementar nº 84, de 30 de março de 2006, que o instituiu. 

Art. 2º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV de que trata a presente Lei Complementar, 

estabelece a nova estrutura de cargos, funções e vencimentos, além de instituir instrumentos e critérios para 

a progressão que possibilitem um melhor desempenho funcional do servidor, considerando aspectos de 

qualificação profissional e de titulação para o ingresso e desenvolvimento nas carreiras.  

Art. 3º As matrizes de vencimento base atribuídas aos cargos de Auxiliar em Gestão Universitária, 

Assistente Técnico em Gestão Universitária, Analista Técnico em Gestão Universitária, Professor 

Universitário e Professor Titular, passam a ser, a partir de 1º de outubro de 2007, as constantes do Anexo I 

da presente Lei Complementar. 

Parágrafo Único. O Poder Executivo, mediante decreto, à vista de proposição da Reitoria da Fundação 

UPE, disporá, no prazo de 90 (noventa) dias contado da publicação desta Lei Complementar, sobre as 

funções e atribuições relacionadas aos cargos descritos no caput deste artigo. 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Art. 4º Nos termos da presente Lei Complementar, os princípios que norteiam e regulam o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos – PCCV, ora redefinido são: 

I - Universalidade – alberga todos os integrantes do Quadro Próprio de Pessoal indicados no art. 1º desta 

Lei Complementar; 

II - Equivalência dos Cargos – correspondência dos cargos no âmbito da entidade de que trata o PCCV, 

respeitadas, no respectivo agrupamento, a complexidade e a formação profissional exigidas para o seu 

exercício; 

III - Flexibilidade – garantia da sua revisão, visando à adequação deste às necessidades da sociedade, e, 

conforme o caso, às diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS e Diretrizes e Bases da Educação; 

IV - Instrumento de Gestão – o PCCV deverá se constituir num instrumento gerencial de política de pessoal 

integrado ao planejamento e ao desenvolvimento organizacional; 

V - Qualificação Profissional – elemento básico da valorização do servidor, compreendendo o 

desenvolvimento sistemático, voltado para sua capacitação e qualificação; 

VI - Educação Permanente – atendimento das necessidades de atualização, capacitação e qualificação 

profissional aos servidores; 
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VII - Avaliação de Desempenho – processo focado no desenvolvimento profissional e institucional, 

envolvendo gestores, servidores e suas representações de classe. 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS – PCCV 

Art. 5º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV tem por objetivo dinamizar a estrutura das 

carreiras dos servidores, destacando a sua profissionalização, valorização e qualificação, elevando a auto-

estima de forma adequada, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

Art. 6º O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV contempla, ainda, os seguintes objetivos 

específicos: 

I - valorizar a carreira dos servidores de que trata a presente Lei Complementar, dotando a entidade de uma 

ordem de cargos compatíveis com a respectiva estrutura organizacional, além de estabelecer mecanismos e 

instrumentos que regulem o desenvolvimento funcional e remuneratório na respectiva carreira; 

II - adotar os princípios da habilitação, do mérito e da avaliação de desempenho para o desenvolvimento na 

carreira; 

III - manter corpo profissional de alto nível, dotado de conhecimento, valores e habilidades compatíveis 

com a responsabilidade político-institucional da entidade; 

IV - integrar o desenvolvimento profissional de seus servidores ao desenvolvimento das missões 

institucionais da entidade. 

CAPÍTULO IV 

DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

Art. 7º Para efeito da aplicação desta Lei Complementar, consideram-se fundamentais os seguintes 

conceitos: 

I - Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV: conjunto de normas que disciplinam o ingresso e 

instituem oportunidades e estímulos ao desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores de forma a 

contribuir com a qualidade e melhoria dos serviços prestados pela entidade, constituindo-se em instrumento 

de gestão da política de pessoal; 

II - Cargo: conjunto de atribuições instituídas e disciplinadas por lei, concernentes aos deveres e direitos 

dos servidores; 

III - Carreira: organização estruturada de cargos em série de classes hierarquicamente definidas quanto à 

evolução funcional dos servidores e os níveis de retribuição remuneratória correspondente; 

IV - Grupo Ocupacional: conjunto de cargos, de acordo com a natureza da atividade, e que possui carreira 

específica, representando as funções relacionadas com o objetivo da instituição; 

V - Grade: conjunto de matrizes de vencimento referente a cada cargo; 

VI - Classe: corresponde a um conjunto de faixas salariais de um cargo, estabelecendo níveis de 

desenvolvimento horizontal e vertical na carreira; 

VII - Matriz: conjunto de classes seqüenciais e faixas, segundo a formação, habilitação, titulação e 

qualificação profissional; 

VIII - Função: corresponde a um grupo de tarefas atribuídas a um cargo, com denominação própria de 

acordo com o grupo ocupacional do servidor; 

IX - Faixa: divisão de uma classe em escalas de vencimento base, constituindo a linha de progressão 
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horizontal do servidor. 

CAPÍTULO V 

DOS GRUPOS OCUPACIONAIS E DA ESTRUTURA DE CARGOS E CARREIRAS DA UPE 

Art. 8º O Quadro Próprio de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Pernambuco é formado 

pelos seguintes Grupos Ocupacionais: 

I - Magistério Superior; e 

II - Técnico-Administrativo. 

Art. 9º Os Grupos Ocupacionais de que trata o artigo anterior são compostos de cargos e funções com suas 

respectivas sínteses de atribuições, quantitativos de vagas e requisitos de escolaridade exigíveis para sua 

investidura, a serem regulamentados por decreto, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 3º desta 

Lei Complementar, podendo ser modificados por exigências previstas em legislação específica. 

Seção I 

Do Grupo Ocupacional Magistério Superior 

Art. 10. O Grupo Ocupacional de Magistério Superior do Quadro Permanente de Pessoal da Universidade 

de Pernambuco é constituído pelos seguintes cargos: 

I - Professor Universitário; e 

II - Professor Titular. 

§1º O cargo de Professor Universitário de que trata o inciso I do caput deste artigo é composto pelas 

seguintes funções, correspondentes a níveis específicos de formação ou titulação: 

I - Auxiliar; 

II - Assistente; e 

III - Adjunto. 

§2º O cargo de Professor Titular, de que trata o inciso II do caput deste artigo, é estruturado em uma única 

função, correspondente ao grau de titulação de Doutor com defesa de tese original. 

Subseção I 

Da Carga Horária e do Regime de Dedicação Exclusiva 

Art. 11. O Professor integrante da carreira do Grupo Ocupacional Magistério Superior ficará submetido a 

uma das seguintes cargas horárias, de acordo com o plano departamental: 

I - 20 (vinte) horas semanais de trabalho; 

II - 30 (trinta) horas semanais de trabalho; 

III - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho; 

IV - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho em regime de dedicação exclusiva. 

§1º Os ocupantes dos cargos de Professor Universitário e Professor Titular, que cumpram carga horária de 

40 (quarenta) horas semanais, parte das quais comprovadamente dedicadas à atividade de pesquisa, poderão 

requerer o Regime de Dedicação Exclusiva, cabendo ao Conselho de Ensino e Pesquisa deliberar sobre a 

concessão desse regime mediante a análise do mérito do requerimento. 

§2º Ao Regime de Dedicação Exclusiva corresponderá gratificação específica, cujo valor somente será 

reajustado por lei que verse sobre a matéria ou por lei que disponha sobre a revisão geral da remuneração 
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dos agentes públicos, ambas leis específicas, cuja implementação do respectivo pagamento deverá ser 

precedida de autorização expressa do Conselho Superior de Política de Pessoal – CSPP, da Secretaria de 

Administração – SAD. 

§3º Os valores nominais da gratificação de que trata o parágrafo anterior são os dispostos no Anexo II da 

presente Lei Complementar, ficando expressamente vedadas quaisquer vinculações ou incidências para 

cálculo de vantagens remuneratórias ou acréscimos pecuniários posteriores, a qualquer título, à exceção do 

cômputo das parcelas remuneratórias relativas às férias e à gratificação natalina.  

§4º O Regime de Dedicação Exclusiva é incompatível com qualquer tipo de atividade remunerada exercida 

junto à outra instituição, pública ou privada, bem como com o exercício de profissão liberal ou autônoma, 

excetuando-se: percepção de direitos autorais, pareceres científicos para órgãos de fomento e realização de 

conferências, palestras, seminários ou atividades artísticas, destinados à difusão de idéias e conhecimentos 

em órgãos externos à UPE, pelos quais o docente poderá perceber pró-labore. 

§5º O pagamento da gratificação pelo Regime de Dedicação Exclusiva cessará tão logo o docente deixe de 

atender às condições estabelecidas nos §§ 1º e 4º do caput deste artigo, o que deverá ser periodicamente 

avaliado. 

§6º As alterações de carga horária deverão ser aprovadas pelos respectivos Conselhos Departamentais e 

pela Pró-Reitoria de Graduação, homologadas pelo Conselho de Ensino e Pesquisa. 

Art. 12. A carga horária atribuída ao Professor será cumprida de acordo com o plano do Departamento, 

obedecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§1º A carga horária total do Professor será comprovada através de instrumento próprio de compatibilização 

de carga horária, devendo ficar distribuída em atividades de sala de aula, preparação de material didático, 

elaboração de provas, correções de exercícios e pesquisa científica, bem como em atividades assistenciais, 

comunitárias, de apoio técnico, ou de natureza administrativa, de acordo com o estabelecido pela unidade 

respectiva. 

§2º As atividades em sala de aula devem absorver o mínimo de 40% (quarenta por cento) da carga horária 

do Professor. 

§3º É fixado em 20% (vinte por cento) da carga horária total do Professor o tempo para preparação de aulas 

e para elaboração e correção de exercícios escolares, podendo estas tarefas ser executadas fora do recinto da 

unidade de ensino, ficando seu fiel cumprimento sob a responsabilidade da Chefia de Departamento 

respectivo. 

Art. 13. Quando ao Professor for atribuída, em caráter excepcional e devidamente justificado, a carga 

horária mínima na docência, a sua jornada será programada na forma dos planos do Departamento. 

Art. 14. O regime de tempo integral com dedicação exclusiva poderá ser cancelado, por deliberação da 

Plenária Departamental ou da Direção da Unidade de Ensino, nas seguintes hipóteses: 

I - descumprimento das normas estabelecidas nesta Lei Complementar; 

II - descumprimento das normas pertinentes ao regime, estabelecidas pelo Conselho de Pesquisa, Ensino e 

Extensão. 

Parágrafo Único. Nas hipóteses de cancelamento com base nos incisos do caput deste artigo, permitir-se-á a 

recondução ao regime de tempo integral com dedicação exclusiva somente após 02 (dois) anos do 

cancelamento, ouvido o Departamento. 

Subseção II 

Do Ingresso na Carreira 
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Art. 15. O ingresso para o Quadro Permanente de Pessoal da UPE, no cargo de Professor Universitário e 

Professor Titular, do Grupo Ocupacional Magistério Superior, dar-se-á através de concurso público de 

provas e títulos. 

§1º Para o cargo de Professor Universitário o ingresso dar-se-á na primeira faixa salarial da respectiva 

função, atendidos os requisitos para provimento, bem como os definidos em edital de concurso público. 

§2º São requisitos de ingresso para os cargos de que trata o caput deste artigo: 

I - para o cargo de Professor Universitário, na função de Auxiliar: comprovação de graduação de nível 

superior e de Especialização na área de conhecimento exigida em edital do concurso; 

II - para o cargo de Professor Universitário, na função de Assistente: comprovação do título de Mestre; 

III - para o cargo de Professor Universitário, na função de Adjunto: comprovação do título de Doutor; 

IV - para o cargo de Professor Titular: comprovação do título de Doutor e defesa de tese original. 

Subseção III 

Do Desenvolvimento na Carreira 

Art. 16. O desenvolvimento dos servidores ocupantes do cargo de Professor Universitário, nas funções de 

Auxiliar, Assistente ou Adjunto, poderá ocorrer mediante procedimentos de progressão por elevação de 

nível de qualificação e por avaliação de desempenho. 

Art. 17. A progressão por elevação de nível de qualificação corresponde à passagem do Professor de uma 

função para outra superior, na estrutura do cargo, em razão da obtenção de nova titulação. 

Art. 18 A progressão de função por elevação de nível de qualificação no cargo de Professor Universitário 

dar-se-á: 

I - da função de Auxiliar para a função de Assistente, mediante obtenção do título de Mestre; 

II - da função de Auxiliar ou de Assistente para a função de Adjunto, mediante a obtenção do título de 

Doutor. 

§1º Os cursos necessários para obtenção da titulação, quando ministrados por instituições de ensino do 

exterior, dependerão de reconhecimento e validação por instituição brasileira competente. 

§2º Cada certificado apresentado e validado para concurso público, ou para progressão por elevação de 

nível de qualificação, não poderá ser apresentado para o mesmo fim ou para qualquer outro processo de 

desenvolvimento na carreira, sob pena de nulidade do ato, ressalvadas as hipóteses de acumulação legal de 

cargos. 

Art. 19. Não concorrerá à progressão de função por elevação de nível de qualificação o servidor que estiver: 

I - em estágio probatório ou em disponibilidade; 

II - de licença para tratar de interesse particular ou afastado, a qualquer título, sem ônus para o Estado. 

Subseção IV 

Da Progressão por Avaliação de Desempenho 

Art. 20. Desempenho é a demonstração positiva do servidor, durante a sua vida laboral no serviço público, 

de conhecimento e qualidade dos serviços prestados, de quantidade do trabalho executado, de iniciativa e 

resolutividade no desempenho de suas funções, de espírito de colaboração e ética profissional, de 

aperfeiçoamento funcional, assiduidade, pontualidade e responsabilidade no exercício de seu cargo. 

Parágrafo Único. A progressão por avaliação de desempenho dos servidores ocupantes dos cargos do Grupo 
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Ocupacional Magistério Superior ocorrerá a partir do exercício de 2008, e terá os seus critérios definidos 

por decreto, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação da presente Lei 

Complementar. 

Subseção V 

Do Enquadramento 

Art. 21. O enquadramento no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV, revisado pela presente 

Lei Complementar, dos atuais servidores integrantes dos cargos do Grupo Ocupacional Magistério 

Superior, dar-se-á em 03 (três) etapas distintas, sucessivas e complementares, observados os critérios de 

valor de remuneração, tempo de serviço público e nível de formação / qualificação profissional. 

Art. 22. A primeira etapa do enquadramento de que trata o artigo anterior foi efetivada nos termos da Lei 

Complementar nº 75, de 21 de junho de 2005, tendo sido os servidores enquadrados na respectiva matriz de 

vencimento base, então definida, considerando-se, exclusivamente, critérios remuneratórios. 

§1º A matriz de vencimento base de que trata o caput deste artigo, alterada por força da Lei Complementar 

nº 084, de 30 de março de 2006, passa a vigorar nos termos do referido Anexo I da presente Lei 

Complementar, a partir de 1º de outubro de 2007, mantido o enquadramento atual. 

§2º Em decorrência do disposto no caput deste artigo e no parágrafo antecedente, a gratificação de risco de 

vida, atualmente percebidas pelos servidores neles mencionados, passam a ter o seu valor nominal definido 

nos termos do Anexo III da presente Lei Complementar. 

Art. 23. As segunda e terceira etapas do enquadramento, para os servidores integrantes do Grupo 

Ocupacional referido no art. 21 da presente Lei Complementar, serão objeto de lei específica, resultante de 

prévia negociação com a categoria.  

Seção II 

Do Grupo Ocupacional Técnico-Administrativo 

Art. 24. O Grupo Ocupacional Técnico-Administrativo do Quadro Permanente de Pessoal da Universidade 

de Pernambuco é formado pelos cargos de Médico, Analista Técnico em Gestão Universitária, Assistente 

Técnico em Gestão Universitária e Auxiliar em Gestão Universitária, resultantes da transformação dos 

grupos e cargos anteriormente existentes, cujas respectivas funções serão definidas por decreto, nos termos 

dispostos no parágrafo único do art. 3º da presente Lei Complementar. 

Subseção I 

Da Estrutura de Cargos e Carreiras 

Art. 25. Os cargos de provimento efetivo do Grupo Ocupacional de que trata o artigo anterior, são 

caracterizados por sua denominação, descrição sumária e pelos requisitos de instrução exigíveis para 

ingresso, a serem definidos por decreto, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 3º da presente Lei 

Complementar. 

§1º Os cargos de que trata o caput deste artigo, estão vinculados às atividades finalísticas e meio da UPE, e 

estão estruturados em classes, num total de 04 (quatro), indicadas pelos numerais romanos I, II, III e IV, às 

quais vinculam-se, por seu turno, critérios de habilitação ou qualificação profissional. 

§2º Cada classe, referida no parágrafo anterior, é composta de 07(sete) faixas, indicadas pelas letras 

minúsculas "a", "b", "c", "d", “e”, “f” e “g”. 

§3º A grade de vencimento base atribuída a cada um dos cargos referidos neste artigo é composta de 04 

(quatro) matrizes dispostas hierarquicamente em função do nível de formação / qualificação profissional. 
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§4º Excetuando-se o cargo de Médico, as grades de vencimento base dos cargos referidos no caput deste 

artigo, considerando as disposições dos parágrafos anteriores, são as constantes no Anexo I da presente Lei 

Complementar, com os respectivos interstícios ali definidos, entre as faixas, classes e matrizes, cujos 

valores nominais de vencimento base nelas definidos, terão efeito a partir de 1º de outubro de 2007. 

Art. 26. Em decorrência dos valores nominais de vencimento base referidos no § 4º do artigo anterior, 

ficam extintas, a partir da data ali mencionada, por incorporação aos respectivos vencimentos base, as 

gratificações de serviço de emergência e de adicional por serviço de emergência, eventualmente cometidas 

a servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar em Gestão Universitária, Assistente Técnico em Gestão 

Universitária e Analista Técnico em Gestão Universitária.  

§1º As gratificações de risco de vida e de regime de plantão, eventualmente percebidas pelos servidores 

referido no art. 24, passam, a partir de 1º de outubro de 2007, a ter valor nominal fixo, nos moldes 

definidos, respectivamente, nos Anexos III e IV desta Lei Complementar. 

§2º Às gratificações referidas no parágrafo anterior fica expressamente vedadas quaisquer vinculações ou 

incidências para cálculo de vantagens remuneratórias ou acréscimos pecuniários posteriores, a qualquer 

título, à exceção do cômputo das parcelas remuneratórias relativas às férias e à gratificação natalina, as 

quais somente serão reajustadas por lei que verse exclusivamente sobre a matéria ou por meio de lei que 

disponha sobre a revisão geral da remuneração dos agentes públicos, ambas leis específicas.  

Subseção II 

Do Ingresso e do Desenvolvimento na Carreira 

Art. 27. O ingresso de servidores para os cargos do Grupo Ocupacional Técnico- Administrativo da 

Universidade de Pernambuco dar-se-á através de concurso público de provas ou de provas e títulos, nos 

termos da legislação vigente. 

Parágrafo Único. O ingresso de que trata o caput deste artigo, será, exclusivamente, na faixa de vencimento 

base correspondente ao nível inicial do respectivo cargo. 

Art. 28. Os requisitos de formação ou escolaridade para o ingresso nos cargos do Grupo Ocupacional 

Técnico-Administrativo serão definidos por decreto, nos termos dispostos no parágrafo único do art. 3º 

desta Lei Complementar. 

Art. 29. O desenvolvimento do servidor na carreira dos cargos do Grupo Ocupacional Técnico-

Administrativo ocorrerá mediante procedimentos de: 

I - Progressão Horizontal: correspondente à passagem do servidor, decorrido o lapso temporal do estágio 

probatório, de uma faixa de vencimento base para a imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, 

na estrutura do cargo que ocupa, em decorrência de critérios de desempenho; 

II - Progressão Vertical: correspondente à passagem do servidor da classe em que se encontra para a faixa 

inicial da outra imediatamente superior motivada por critérios de desempenho e/ou tempo de serviço, 

observado, respectivamente: 

a) os elementos definidos no regulamento de avaliação de desempenho de que trata o parágrafo único do 

art. 20 da presente Lei Complementar; 

b) que, após a efetivação da progressão constante no inciso I do caput deste artigo, haverá progressão 

vertical automática, por tempo de serviço, para o servidor que permanecer por 10 (dez) anos consecutivos, 

em efetivo exercício, numa mesma classe, faixa e matriz de vencimento base, independente da faixa na qual 

esteja enquadrado. 

III - Progressão por Elevação de Nível Profissional: correspondente à passagem do servidor, na mesma 
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faixa e classe que ocupa, para a matriz de vencimento base de acordo com o nível de formação / 

qualificação profissional que possua, dentro de uma mesma grade; 

Art. 30. Não concorrerá à progressão horizontal o servidor que estiver: 

I - em estágio probatório ou em disponibilidade; 

II - de licença para tratar de interesse particular ou afastado, a qualquer título, sem ônus para o Estado. 

Art. 31. O tempo de serviço na classe será contado pelo tempo de efetivo exercício na UPE acrescido de 

tempo no serviço prestado ao Poder Executivo Estadual, quando este último tenha sido averbado para todos 

os efeitos legais. 

Parágrafo Único. Nos casos de condenação criminal com trânsito em julgado e de punição disciplinar que 

não ensejem demissão, somente após o decurso de 02 (dois) anos, a contar da data de cumprimento da pena, 

poderá o servidor ser promovido pelo critério de avaliação de desempenho. 

Subseção III 

Da Progressão por Elevação de Nível Profissional 

Art. 32. A progressão por elevação de nível profissional ocorrerá em abril de 2008, observado o 

cumprimento do estágio probatório, para o servidor que adquirir e efetivamente comprovar a respectiva 

titulação ou qualificação profissional, em áreas relacionadas direta ou indiretamente ao desempenho das 

atividades do cargo / função que ocupa, conforme previsto nas matrizes de vencimento base de que trata o 

Anexo I e, ainda, nas seguintes hipóteses: 

I - o servidor ocupante de cargo Assistente Técnico em Gestão Universitária, que concluir, com bom 

aproveitamento, cursos de qualificação profissional, com carga-horária mínima de 180 (cento e oitenta) 

horas, em instituições de ensino devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, 

em áreas relacionadas às atividades funcionais que desempenhe; e 

II - o servidor ocupante de cargo de Analista Técnico em Gestão Universitária, que concluir, com bom 

aproveitamento, cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, em instituições de ensino superior, 

devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, em áreas relacionadas às 

atividades funcionais que desempenhe. 

§1º Os cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu, quando ministrados por instituições de ensino do 

exterior, dependerão de reconhecimento e validação por instituição brasileira competente e homologação da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEGE. 

§2º Os efeitos pecuniários decorrentes da progressão de que trata o caput deste artigo, serão considerados a 

partir da data do deferimento da Comissão de que trata o art. 41 da presente Lei Complementar. 

§3º Cada certificado apresentado e validado, para concurso público ou para promoção por qualificação 

profissional, somente será considerado uma única vez, não podendo ser apresentado para o mesmo fim ou 

para qualquer outro processo de desenvolvimento na carreira, sob pena de nulidade do ato, ressalvadas as 

hipóteses de acumulação legal de cargos. 

Subseção IV 

Da Progressão por Avaliação de Desempenho 

Art. 33. Desempenho é a demonstração positiva do servidor, durante a sua vida laboral no serviço público, 

de conhecimento e qualidade dos serviços prestados, de quantidade do trabalho executado, de iniciativa e 

resolutividade no desempenho de suas funções, de espírito de colaboração e ética profissional, de 

aperfeiçoamento funcional, assiduidade, pontualidade e responsabilidade no exercício de seu cargo. 
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Parágrafo Único. A progressão por avaliação de desempenho dos servidores ocupantes dos cargos do Grupo 

Ocupacional Técnico-Administrativo ocorrerá a partir do exercício de 2008, e terá os seus critérios 

definidos por decreto, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação da presente Lei 

Complementar. 

Subseção V 

Do Enquadramento 

Art. 34. O enquadramento no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV, revisado pela presente 

Lei Complementar, dos atuais servidores integrantes do Grupo Ocupacional Técnico-Administrativo, dar-

se-á em 03 (três) etapas distintas, sucessivas e complementares, observados os critérios de valor de 

remuneração, tempo de serviço público e nível de formação / qualificação profissional. 

Art. 35. A primeira etapa do enquadramento de que trata o artigo anterior desta Lei Complementar, fora 

concluída, nos termos da Lei Complementar nº 75, de 21 de junho de 2005, quando os servidores foram 

enquadrados considerando-se, exclusivamente, o critério remuneratório. 

Art. 36. A segunda etapa do enquadramento ocorrerá a partir de 1º de outubro de 2007, quando os 

servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar em Gestão Universitária, Assistente Técnico em Gestão 

Universitária e de Analista Técnico em Gestão Universitária, serão enquadrados na respectiva matriz de 

vencimento base do seu cargo, tendo por referencial a correta observância à correspondência definida pelos 

seguintes critérios objetivos de efetivo tempo de serviço prestado ao Poder Executivo Estadual, computado 

em 30 de setembro de 2007: 

I - servidor com até 10 (dez) anos, inclusive: classe I, faixa salarial "a", "b", "c", "d", "e", "f" ou "g"; 

II - servidor com mais de 10 (dez) anos e até 20 (vinte) anos, inclusive: classe II, faixa salarial "a"; 

III - servidor com mais de 20 (vinte) anos e até 30 (trinta) anos, inclusive: classe III, faixa salarial "a"; 

IV - servidor com mais de 30 (trinta) anos: classe IV, faixa salarial "a". 

§1º Os servidores de que trata o caput deste artigo, cuja relação entre o seu tempo de efetivo exercício 

prestado ao Poder Executivo Estadual e o seu atual enquadramento não satisfaça os requisitos estabelecidos 

nos incisos anteriores, permanecerão na classe e faixa salarial em que se encontrem, aguardando decurso do 

lapso temporal satisfatório ao seu enquadramento correspondente, hipótese em que não concorrerão à 

progressão por desempenho. 

§2º Do enquadramento descrito no caput deste artigo e no parágrafo anterior, não poderá resultar decesso 

remuneratório, salvo erro de cálculo ou reforma de decisão anterior, cuja eventual diferença detectada 

deverá constituir parcela complementar compensatória, expressa nominalmente, reajustável na mesma 

oportunidade e no mesmo índice percentual do vencimento base, a qual comporá base de cálculo para o 

adicional por tempo de serviço e para a gratificação de incentivo à titulação profissional. 

§3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considerar-se-á remuneração a definida nos termos da 

alínea “a” do § 2º do artigo 1º da Lei Complementar nº 13, de 30 de janeiro de 1995. 

§4º A parcela complementar compensatória, referida no § 2º do caput deste artigo, será concedida em 

caráter precário, enquanto persistir a diferença que a originou, devendo ser suprimida, integral ou 

parcialmente, quando da implementação das etapas subseqüentes do enquadramento e do desenvolvimento 

na carreira. 

§5º As disposições deste artigo são extensivas às respectivas aposentadorias e pensões pertinentes, 

computando-se, para esse fim, o tempo de efetivo exercício na data de concessão dos referidos benefícios 

previdenciários. 
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Art. 37. Na terceira e última etapa do enquadramento, a realizar-se em abril de 2008, considerar-se-á o nível 

de formação ou qualificação profissional dos servidores, quando estes, mantida a respectiva classe e faixa 

de enquadramento, decorrente das etapas antecedentes, serão enquadrados na matriz de vencimento base 

correspondente na tabela salarial ao respectivo nível de formação / qualificação profissional. 

Parágrafo Único. Os atuais ocupantes dos cargos de Auxiliar em Gestão Universitária e Assistente Técnico 

em Gestão Universitária que não possuírem a escolaridade mínima determinada para o ingresso naqueles 

cargos ficam enquadrados na matriz correspondente ao primeiro nível de formação do cargo. 

Art. 38. A efetivação da terceira etapa do enquadramento, referida no artigo anterior, está condicionada à 

formalização de requerimento por parte do servidor após o término da segunda etapa, cabendo à entidade 

encaminhar planilha de repercussão financeira ao CSPP, da SAD, para análise e deliberação visando a sua 

efetiva implantação. 

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos cargos de Auxiliar em 

Gestão Universitária e de Assistente Técnico em Gestão Universitária, serão considerados os cursos de 

formação, de natureza técnico-profissionalizantes, para cômputo das cargas horárias previstas nas 

respectivas matrizes de vencimento base. 

  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 39. Fica extinta, a partir de 1º de outubro de 2007, a gratificação de incentivo à titulação, até então 

percebida por servidores ocupantes dos cargos integrantes dos Grupos Ocupacionais de que trata a presente 

Lei Complementar, e criadas: 

I - para ocupantes dos cargos de Professor Universitário e Professor Titular, a gratificação de incentivo à 

titulação docente; e 

II - para ocupantes dos cargos de Auxiliar em Gestão Universitária, Assistente Técnico em Gestão 

Universitária e Analista Técnico em Gestão Universitária, a gratificação de incentivo à titulação 

profissional. 

Parágrafo Único. As gratificações referidas nos incisos I e II do caput deste artigo terão seus valores 

calculados nos percentuais descritos, respectivamente, nos Anexos V e VI da presente Lei Complementar, 

incidentes sobre o respectivo vencimento base do servidor beneficiário, observado o disposto no § 2º do art. 

26 desta Lei Complementar. 

Art. 40. A Unidade de Pessoal da Universidade de Pernambuco manterá em dia os assentamentos 

individuais do servidor, com o registro exato dos elementos necessários à apuração do tempo de serviço na 

classe, do desempenho profissional e do efetivo tempo de serviço prestado ao Poder Executivo Estadual, 

para efeito das progressões de que tratam os artigos 20 e 33 desta Lei Complementar, cuja ocorrência se 

dará anualmente, limitada a um contingente equivalente a 50% (cinqüenta por cento) de servidores de cada 

faixa. 

Art. 41. Fica instituída a Comissão de Enquadramento e Acompanhamento do Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos da Fundação Universidade de Pernambuco, a qual compete: 

I – avaliar, anualmente, o PCCV/UPE; 

II - fornecer subsídios para a definição dos critérios para progressão por avaliação de desempenho, nos 

termos dispostos nos parágrafos únicos dos arts. 20 e 33 desta Lei Complementar; 

III – acatar, analisar e decidir, em grau primário, os requerimentos feitos pelos servidores, referentes ao seu 
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posicionamento na matriz de vencimento base, no prazo de até 60 (sessenta) dias. 

§1º A Comissão de que trata o caput deste artigo será paritária e terá caráter permanente, sendo os seus 

membros designados por portaria do Reitor da UPE, para mandato de 02 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos, uma única vez, por igual período. 

§2º A representação do Governo do Estado na Comissão deverá contar, além dos indicados pela 

Universidade de Pernambuco - UPE, com técnicos da Secretaria de Administração - SAD e do Instituto de 

Recursos Humanos do Estado de Pernambuco - IRH. 

§3º A composição da Comissão contará com o total de até 10 (dez) membros, entre titulares e seus 

respectivos suplentes, sendo o seu funcionamento disciplinado por portaria do Reitor da UPE. 

§4º Em decorrência da participação na referida Comissão, a qual será computada como de efetivo exercício, 

os seus membros, titulares ou suplentes, não farão jus à remuneração adicional a qualquer título. 

Art. 42. O servidor que se julgar prejudicado em cada uma das etapas do seu enquadramento ou na sua 

progressão no PCCV, terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da decisão da Comissão 

de que trata o artigo anterior, para recorrer, em primeira instância, ao Reitor da UPE, e de até 120 (cento e 

vinte) dias, a contar da publicação da decisão do seu recurso, para, em segunda e última instância, recorrer 

ao Conselho Superior de Política de Pessoal - CSPP, da Secretaria de Administração - SAD, cujas 

deliberações retroagirão seus efeitos à data do requerimento inicial. 

Parágrafo Único. Não ocorrendo recursos nos prazos dispostos no caput deste artigo o enquadramento será 

considerado definitivo. 

Art. 43. Os servidores abrangidos pelo PCCV revisado pela presente Lei Complementar, que se encontrem 

em licença para trato de interesse particular ou com contrato de trabalho suspenso, quando da implantação 

do respectivo PCCV, apenas serão enquadrados quando do seu efetivo retorno e exercício das funções do 

seu cargo.  

Art. 44. O PCCV revisado por esta Lei Complementar evoluirá com as diretrizes da entidade, devendo ser 

reavaliado anualmente, pela Comissão instituída para este fim, nos termos do art. 41 desta Lei 

Complementar. 

Art. 45. Os servidores ocupantes do cargo de Médico, integrantes do Quadro Próprio de Pessoal 

Permanente da UPE, ficam igualmente albergados pelos dispositivos da Lei nº 13.277, de 09 de agosto de 

2007. 

Art. 46. O reajuste previsto no artigo 4º da Lei Complementar nº 96, de 20 de setembro de 2007, nos termos 

ali definidos, fica estendido aos servidores ocupantes dos cargos referidos no inciso II do artigo 1º da Lei 

Complementar nº 87, de 30 de novembro de 2006. 

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

Art. 48. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar 

de 1º de outubro de 2007. 

Art. 49. Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial o disposto na Lei Complementar nº 84, 

de 2006, exclusivamente quanto aos servidores de que trata a presente Lei Complementar. 

PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 23 de novembro de 2007. 

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS 

Governador do Estado 
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ARNÓBIO GONÇALVES DE ANDRADE 

LUIZ RICARDO LEITE DE CASTRO LEITAO 

FRANCISCO TADEU BARBOSA DE ALENCAR 

DJALMO DE OLIVEIRA LEAO 

GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO 

PAULO HENRIQUE SARAIVA CAMARA 

ANEXO I 

 

MATRIZES DE VENCIMENTO BASE DOS GRUPOS OCUPACIONAIS 

INDICADOS 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO SUPERIOR 

CARGO NÍVEL FAIXA VENCIMENTO-BASE 

PROFESSOR TITULAR Único Única 4.258,83 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO Adjunto III d 3.871,67 

    
c 3.687,30 

    
b 3.511,72 

    
a 3.344,50 

  
Assistente II d 3.040,44 

    
c 2.895,66 

    
b 2.757,78 

    
a 2.626,45 

  
Auxiliar I d 2.387,68 

    
c 2.273,99 

    
b 2.165,70 

    
a 2.062,57 

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - CARGO DE AUXILIAR 

EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

  

SÉRIE DE 
NÍVEIS DE FORMAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (com intervalos de 5%) 
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CLASSES 

(com intervalos de 

20%) 

  

Ensino Fundamental 

Completo com cursos 

de qualificação de 

360 horas 

Ensino Fundamental 

Completo com cursos 

de qualificação de 

240 horas 

Ensino Fundamental 

Completo com cursos 

de qualificação de 

180 horas 

Ensino 

Fundamental 

completo 

FAIXAS 

SALARIAIS 

(com intervalos 

de 2%) 

  

  

I 

347,29 330,75 315,00 300,00 a 

  
354,23 337,37 321,30 306,00 b 

  
361,32 344,11 327,73 312,12 c 

  
368,54 350,99 334,28 318,36 d 

  
375,92 358,01 340,97 324,73 e 

  
383,43 365,17 347,79 331,22 f 

  
391,10 372,48 354,74 337,85 g 

  

  

II 

469,32 446,97 425,69 405,42 a 

  
478,71 455,91 434,20 413,53 b 

  
488,28 465,03 442,89 421,80 c 

  
498,05 474,33 451,74 430,23 d 

  
508,01 483,82 460,78 438,84 e 

  
518,17 493,50 470,00 447,61 f 

  
528,53 503,37 479,40 456,57 g 

  

  

III 

634,24 604,04 575,27 547,88 a 

  
646,92 616,12 586,78 564,32 b 
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659,86 628,44 598,52 581,25 c 

  
673,06 641,01 610,49 598,68 d 

  
686,52 653,83 622,70 616,64 e 

  
700,25 666,91 635,15 635,14 f 

  
714,26 680,25 647,85 654,20 g 

  

  

IV 

857,11 816,29 777,42 785,04 a 

  
874,25 832,62 792,97 800,74 b 

  
891,74 849,27 808,83 816,75 c 

  
909,57 866,26 825,01 833,09 d 

  
927,76 883,58 841,51 849,75 e 

  
946,32 901,25 858,34 866,74 f 

  
965,24 919,28 875,50 884,08 g 

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - CARGO DE 

ASSISTENTE TÉCNICO EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

  

SÉRIE DE 

CLASSES (com 

intervalos de 

20%) 

NÍVEIS DE FORMAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (com intervalos de 5%) 

  

Formação de Ensino 

Médio e Cursos de 

Qualificação 

Profissional com 

360 horas 

Formação de Ensino 

Médio e Cursos de 

Qualificação 

Profissional com 240 

horas 

Formação de Ensino 

Médio e Cursos de 

Qualificação 

Profissional com 180 

horas 

Formação de 

Ensino Médio 

Completo 

FAIXAS 

SALARIAIS 

(com intervalos de 

2%) 

  

I 
439,90 418,95 399,00 380,00 a 

  
448,70 427,33 406,98 387,60 b 

  
457,67 435,88 415,12 395,35 c 
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466,82 444,59 423,42 403,26 d 

  
476,16 453,48 431,89 411,32 e 

  
485,68 462,55 440,53 419,55 f 

  
495,40 471,81 449,34 427,94 g 

  

  

II 

594,48 566,17 539,21 513,53 a 

  
606,36 577,49 549,99 523,80 b 

  
618,49 589,04 560,99 534,28 c 

  
630,86 600,82 572,21 544,96 d 

  
643,48 612,84 583,65 555,86 e 

  
656,35 625,09 595,33 566,98 f 

  
669,48 637,60 607,23 578,32 g 

  

  

III 

803,37 765,12 728,68 693,98 a 

  
819,44 780,42 743,25 707,86 b 

  
835,83 796,03 758,12 722,02 c 

  
852,54 811,95 773,28 736,46 d 

  
869,59 828,19 788,75 751,19 e 

  
886,99 844,75 804,52 766,21 f 

  
904,73 861,64 820,61 781,54 g 

  

  

IV 

1.085,67 1.033,97 984,74 937,84 a 

  
1.107,38 1.054,65 1.004,43 956,60 b 

  
1.129,53 1.075,75 1.024,52 975,73 c 
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1.152,12 1.097,26 1.045,01 995,25 d 

  
1.175,17 1.119,21 1.065,91 1.015,15 e 

 
1.198,67 1.141,59 1.087,23 1.035,46 f 

  
1.222,64 1.164,42 1.108,97 1.056,16 g 

SÉRIE DE 

CLASSES (com 

intervalos de 

20%) 

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - CARGO DE ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO 

UNIVERSITÁRIA 

NÍVEIS DE FORMAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (com intervalos de 5%) 

  
DOUTORADO MESTRADO ESPECIALIZAÇÃO GRADUAÇÃO 

FAIXAS 

SALARIAIS 

(com intervalos 

de 2%) 

  

  

I 

810,34 771,75 735,00 700,00 a 

  
826,54 787,19 749,70 714,00 b 

  
843,08 802,93 764,69 728,28 c 

  
859,94 818,99 779,99 742,85 d 

  
877,14 835,37 795,59 757,70 e 

  
894,68 852,07 811,50 772,86 f 

  
912,57 869,12 827,73 788,31 g 

  

  

II 

1.095,09 1.042,94 993,28 945,98 a 

  
1.116,99 1.063,80 1.013,14 964,90 b 

  
1.139,33 1.085,07 1.033,40 984,19 c 

  
1.162,11 1.106,78 1.054,07 1.003,88 d 
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GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - CARGO DE 

ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

ANEXO II 

GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO GRUPO OCUPACIONAL 

MAGISTÉRIO SUPERIOR 

(COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS) 

CARGO / FUNÇÃO FAIXA SALARIAL VALOR R$ 

  
1.185,36 1.128,91 1.075,15 1.023,96 e 

  
1.209,06 1.151,49 1.096,66 1.044,43 f 

  
1.233,24 1.174,52 1.118,59 1.065,32 g 

  

  

III 

1.479,89 1.409,42 1.342,31 1.278,39 a 

  
1.509,49 1.437,61 1.369,15 1.303,96 b 

  
1.539,68 1.466,36 1.396,54 1.330,03 c 

  
1.570,47 1.495,69 1.424,47 1.356,64 d 

  
1.601,88 1.525,60 1.452,96 1.383,77 e 

  
1.633,92 1.556,12 1.482,02 1.411,44 f 

  
1.666,60 1.587,24 1.511,66 1.439,67 g 

  

  

IV 

1.999,92 1.904,69 1.813,99 1.727,61 a 

  
2.039,92 1.942,78 1.850,27 1.762,16 b 

  
2.080,72 1.981,64 1.887,27 1.797,40 c 

  
2.122,33 2.021,27 1.925,02 1.833,35 d 

  
2.164,78 2.061,69 1.963,52 1.870,02 e 

  
2.208,07 2.102,93 2.002,79 1.907,42 f 

  
2.252,24 2.144,99 2.042,84 1.945,57 g 
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PROFESSOR TITULAR ÚNICO 1.940,00 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO (FUNÇÃO: ADJUNTO) d 1.760,00 

  
c 1.680,00 

  
b 1.600,00 

  
a 1.525,00 

  

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO (FUNÇÃO: ASSISTENTE) 
d 1.385,00 

  
c 1.320,00 

  
b 1.255,00 

  
a 1.195,00 

  

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO (FUNÇÃO: AUXILIAR) 
d 1.085,00 

  
c 1.035,00 

  
b 985,00 

 
a 935,00 

ANEXO III 

GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA DOS SERVIDORES INTEGRANTES DOS 

GRUPOS OCUPACIONAIS INDICADOS 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO SUPERIOR 

(COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS) 

CARGO / FUNÇÃO FAIXA SALARIAL VALOR R$ 

PROFESSOR TITULAR ÚNICO 770,00 

  
d 700,00 

  
c 670,00 

  
b 640,00 

PROFESSOR ADJUNTO a 610,00 

  
d 560,00 
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c 530,00 

  
b 500,00 

PROFESSOR ASSISTENTE a 470,00 

  
d 430,00 

  
c 400,00 

  
b 370,00 

PROFESSOR AUXILIAR a 340,00 

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

CARGO VALOR R$ 

Analista Técnico em Gestão Universitária 180,00 

Assistente Técnico em Gestão Universitária 100,00 

Auxiliar em Gestão Universitária 60,00 

ANEXO IV 

GRATIFICAÇÃO DE REGIME DE PLANTÃO DOS SERVIDORES INTEGRANTES 

DO GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (PARA HOSPITAL-

ESCOLA) 

CARGO VALOR R$ 

Analista Técnico em Gestão Universitária 550,00 

Assistente Técnico em Gestão Universitária 180,00 

Auxiliar em Gestão Universitária 100,00 

  

(PARA HOSPITAL DE PORTE - I) 

CARGO VALOR R$ 

Analista Técnico em Gestão Universitária 600,00 

Assistente Técnico em Gestão Universitária 230,00 

Auxiliar em Gestão Universitária 150,00 

ANEXO V 



                                                        

 

 CAMPUS MATA NORTE 

275 

 

GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À TITULAÇÃO DOCENTE DO GRUPO 

OCUPACIONAL MAGISTÉRIO SUPERIOR 

NATUREZA DA TITULAÇÃO % 

APERFEIÇOAMENTO 

(Curso de pós-graduação com carga horária de 180 

horas em instituições reconhecidas pelo MEC) 

6 

RESIDÊNCIA NA ÁREA DE SAÚDE OU 

ESPECIALIZAÇÃO 
15 

MESTRADO 25 

DOUTORADO 50 

ANEXO VI 

GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À TITULAÇÃO PROFISSIONAL DO GRUPO 

OCUPACIONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

  CARGO DE ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO 

UNIVERSITÁRIA 

NATUREZA DA TITULAÇÃO % 

APERFEIÇOAMENTO 

(Curso de pós-graduação com carga horária de 180 horas 

em instituições reconhecidas pelo MEC) 

6 

RESIDÊNCIA NA ÁREA DE SAÚDE OU 

ESPECIALIZAÇÃO 
15 

MESTRADO 25 

DOUTORADO 50 

  CARGOS DE ASSISTENTE TÉCNICO E AUXILIAR 

EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

NATUREZA DA TITULAÇÃO % 

CAPACITAÇÃO 

Cursos de nível médio ou técnico ligados direta ou 

indiretamente à área de atuação (coordenadoria onde está 

lotado), totalizando 80 horas, em instituições especializadas 

ou no próprio ambiente de trabalho 

  

6 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral  

 

 

Contribuinte,  

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto 
à RFB a sua atualização cadastral.  

 

 

 

  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

  

  

  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA  

  

 

  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
11.022.597/0008-68 

FILIAL  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL  

DATA DE ABERTURA  
26/07/1971  

  
NOME EMPRESARIAL  
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  

  
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE NAZARE DA MATA  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
Não informada  

  
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
114-7 - FUNDACAO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL  

  
LOGRADOURO  
R DOM CARLOS COELHO   

NÚMERO  
S/N   

COMPLEMENTO  

  
CEP  
55.800-000   

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO   

MUNICÍPIO  
NAZARE DA MATA   

UF  
PE  
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SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA   

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
24/09/2005  

  
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  

  
SITUAÇÃO ESPECIAL  
********   

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
********  

 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.  

Emitido no dia 30/4/2012 às 17:10:28 (data e hora de Brasília).  Página: 1/1 

 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS  

Nº 000092012-15001597  
Nome: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE  
CNPJ: 11.022.597/0001-91  

 Certidão emitida conforme determinação judicial: MEDIDA LIMINAR NO MS 0007677-
17.2012.4.05.8300.  

 Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 
151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).  

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Secretaria da Receita Federal do Brasil 

 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS  

Nº 000092012-15001597  
Nome: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE  
CNPJ: 11.022.597/0001-91  

  
Certidão emitida conforme determinação judicial: MEDIDA LIMINAR NO MS 0007677-
17.2012.4.05.8300.  
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Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 
151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).  
 
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, 
inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em 
DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão 
Conjunta PGFN/RFB.  
 
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da 
certidão negativa.  
 
Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 
1991, exceto para:  
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;  
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total 
ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou 
simples;  
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, 
de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de Esta certidão, emitida em nome da matriz 
e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e 
às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União 
(DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.  
 
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da 
certidão negativa.  
 
Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 
1991, exceto para:  
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;  
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total 
ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou 
simples;  
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, 
de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou 
simples.  

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação 
de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.  
 
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.  
 
Emitida em 17/04/2012.  
Válida até 14/10/2012.  
 
Certidão emitida gratuitamente. 
 
Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
 
Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.  
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