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Curso de Pedagogia
Mensagem
Mais uma turma e um semestre se iniciam. Novos alunos, novos sonhos... Novas conquistas! Para nós, é
es mulante ver o entusiasmo de nossos alunos, calouros e veteranos. A UNIFIPA é um espaço de
construção e crescimento proﬁssional sim, mas ser PEDAGOGO/UNIFIPA vai muito além.
O Pedagogo é um proﬁssional que atua em campos que exigem os conhecimentos pedagógicos, sejam
eles espaços escolares ou não, visando o apoio e execução desses conhecimentos em diferentes
a vidades.
Para preparar o proﬁssional para este mercado, o Curso de Pedagogia do Centro Universitário Padre
Albino - UNIFIPA, fundamentado em princípios teóricos sólidos e atuais, u liza procedimentos e
estratégias mais eﬁcientes na orientação da construção do saber, para que determinados obje vos sejam
alcançados. Os obje vos centram-se em es mular os professores e estes aos seus alunos para valorizar o
conhecimento, os bens culturais, o trabalho e o acesso a eles autonomamente; a selecionar o que é
relevante, inves gar, ques onar e pesquisar; a construir hipóteses, compreender, raciocinar logicamente;
a comparar, estabelecer relações, inferir e generalizar; a adquirir conﬁança na própria capacidade de
pensar e encontrar soluções, entre outros. Busca incessantemente a qualidade no ensino relacionada com
o perﬁl extensionista e de prá cas inves ga vas, porém sem perder o seu caráter humanís co atendendo
às necessidades sociais da cidade de Catanduva e região.
O Curso de Pedagogia da UNIFIPA obteve o conceito máximo (nota 5) no ENADE, ou seja, foi considerado
o melhor curso de Pedagogia do Brasil. Além do conceito máximo ENADE, também é Cinco Estrelas, nota
máxima no Guia do Estudante... Por que ser Estrelado é importante? O símbolo, a Estrela, no contexto
geral, sempre signiﬁcou algo especial, uma espécie de classiﬁcação, ou seja, quanto mais estrelas melhor.
E por que signiﬁca tanto? Será que é pela notoriedade? Ou o que procuramos com nossa dedicação ao
trabalho é sermos reconhecidos por nossas competências, diferenciais e resultados?
Cada curso superior é diferente e tem uma maneira diferente de organizar-se, por isso a busca pelo
sucesso é variado. Alguns podem contentar-se com apenas cumprir o que está acordado em seu contrato,
outros, buscam lucros, mas nós, do curso de Pedagogia da Uniﬁpa temos um lema: Tudo o que fazemos
tem que ser no Padrão Uniﬁpa, ser cinco estrelas, para nós, é isto, ser Padrão Uniﬁpa, nada menos, pois
temos um “dream team”. E quando ob vemos a noIcia de, novamente, ter sido considerados um curso 5
Estrelas, isto sim, nos mo va e nos provoca a con nuar buscando o melhor. Estamos em uma Ins tuição
séria, respeitada, que oferece reconhecimento proﬁssional e reconhece seus talentos. Ser Cinco Estrelas,
nota máxima no Guia do Estudante, está diretamente relacionado ao nosso desempenho e produ vidade,
aﬁnal temos um ambiente corpora vo saudável, amigável e damos o devido valor a esses atributos. Uma
menção pública é a resposta para o reconhecimento proﬁssional e demonstra gra dão e valorização das
pessoas, além disto, o reconhecimento destaca o esforço e a dedicação da equipe com a Ins tuição na
qual faz parte, impulsiona a autoconﬁança do proﬁssional elevando a sua autoes ma.
A par r deste momento, VOCÊ faz parte deste Universo Acadêmico e, com orgulho, contamos com seu
poder de conquista, de futuro e de mudança. VOCÊ fará a diferença como futuro proﬁssional da
Educação, pois como diz o poeta “sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura”.
Sejam todos bem-vindos, Pedagogos da UNIFIPA!!!
Profa. Dra. Silene Fontana - Coordenadora do Curso de Pedagogia
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Missão do Curso
O Curso de Pedagogia da UNIFIPA tem como missão formar gestores em Educação Básica, dotados de
habilidades e de amplos e sólidos conhecimentos teórico-prá cos nos diversos ramos da Educação, bem
como, proﬁssionais competentes, é cos e humanos com posicionamento crí co e consciente diante dos
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desaﬁos contemporâneos da educação.

Apresentação
O Curso de Pedagogia tem a missão de formar pedagogos comprome dos com a realidade brasileira e
com o processo de transformação social e educacional, capazes de atuar de forma dinâmica nas
diferentes dimensões do trabalho. Também o pedagogo visa intervir cri camente na realidade
socioeducacional, no sen do de efe var os princípios democrá cos e da promoção humana, ar culando
o conhecimento prévio de fundamentação teórica e as experiências prá cas na construção de novos
conhecimentos.
O Pedagogo tem a responsabilidade de educar as novas gerações, promovendo transformações no
indivíduo e na sociedade pela difusão do conhecimento, formando cidadãos.
O Curso de Pedagogia da UNIFIPA tem, como proposta pedagógica, a ar culação do ensino, da pesquisa
e da extensão, como forma de garan r o ensino crí co e reﬂexivo na busca de competências e
habilidades esperadas para alunos de graduação.
Para isso, a UNIFIPA oferece:
•
Incen vo ao programa de Iniciação CienIﬁca como forma de introdução do alunado à metodologia
cienIﬁca e de colaboração para a sedimentação das linhas de pesquisa ins tucionais;
•
Incen vo e implementação de a vidades curriculares e complementares, nos quais os alunos
vivenciam e se aprofundam na prá ca;
•
Incen vo à organização de eventos técnico-cienIﬁcos internos, buscando um maior envolvimento
de toda a comunidade e a divulgação dos projetos de pesquisa;
•
Residência Pedagógica: projeto que cons tui-se de a vidades elaboradas com o obje vo de
promover oportunidade de aprendizagem proﬁssional, social e cultural, proporcionada ao
graduando de pedagogia, por meio da par cipação em situações reais de vida e de trabalho e tem,
assim, por ﬁnalidade, inserir os licenciandos na realidade viva do mercado de trabalho.
•
Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID): programa des nado aos discentes
que se encontram “na primeira metade de curso de licenciatura”, visando à formação integral e a
inserção nas escolas de educação básica, na qualidade de aprendizes.
Depois de formado em Pedagogia, o aluno poderá escolher entre diversas opções para atuar, tais como:
ensino em escolas públicas e privadas; administração escolar; educação especial; empresas; ins tuições
hospitalares, dentre outras.
E, para que o aluno possa se tornar um proﬁssional capacitado, conﬁante e capaz de atender a esse
mercado, uma boa formação é essencial. Essa é a missão da UNIFIPA !!!

Mercado de trabalho
O Pedagogo pode exercer as funções de Magistério na Educação Infan l e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, de Educação Proﬁssional na área de serviços e apoio escolar (Coordenação, Direção,
Supervisão e Orientação Educacional) e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos.
O Pedagogo pode atuar em escolas públicas e privadas, empresas com responsabilidade social,
consultoria educacional, assessoria educacional e gestão escolar.
A estrutura curricular do Curso de Pedagogia promove um nível de integração e coerência entre as
diversas disciplinas, por meio da mul disciplinaridade (diversas disciplinas enfocando um problema ou
desaﬁo, interdisciplinaridade (integração de conceitos e ideias) e transdisciplinaridade (processo de
busca de soluções ou resoluções de desaﬁos e problemas observados no campo do conhecimento educa vo,
ampliando a abrangência além das disciplinas em si).
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Matriz Curricular Curso de Pedagogia – 2019

DISCIPLINAS
1º Período
Introdução à Pedagogia
Língua Portuguesa
Música e Formação Docente
História da Educação
Leitura e Produção de Textos I
Psicologia do Desenvolvimento
Direitos Humanos e Cidadania
CH das Disciplinas
Lab. de Prá cas Pedagógicas e Brinquedoteca I: Infância e suas Linguagens

CH
SEMANAL

CH
TOTAL

04
02
02
02
02
02
02
16

80
40
40
40
40
40
40
320
60

Sub-total

380

2º Período
Leitura e Produção de Textos II
Dimensões Sociológicas da Educação
Filosoﬁa da Educação
Fundamentos do Trabalho Acadêmico
Estudo das Infâncias
Estudo de Conhecimentos Pedagógicos
Psicologia da Educação
Matemá ca: Noções Básicas
CH das Disciplinas

02
02
02
02
02
02
02
02
16

40
40
40
40
40
40
40
40
320

Lab. de Prá cas Pedag. e Brinquedoteca II: Meio Ambiente e Sustentabilidade

60

Sub-total

380

3º Período
Avaliação da Aprendizagem Escolar
Fundamentos da Didá ca
Legislação Educacional
Polí cas Públicas
Organização e Planejamento do Trabalho Docente
Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação
CH das Disciplinas
Lab. de Prá cas Pedagógicas e Brinquedoteca III: Cultura e Diversidade

04
02
02
02
02
02
14

Sub-total

80
40
40
40
40
40
280
60
340

4º Período
Metodologias Especíﬁcas: Arte
Metodologias Especíﬁcas: Matemá ca
Metodologias Especíﬁcas: Educação Física
Metodologias Especíﬁcas: Ciências Naturais
Alfabe zação e Letramento: Fundamentos
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Metodologia da Pesquisa CienIﬁca
Gestão Pedagógica em Diferentes Contextos
CH das Disciplinas
Lab. de Prá cas Pedagógicas e Brinquedoteca IV: Alfabe zação e Linguís ca
Sub-total
5

02
02
02
02
04
02
02
16
20

40
40
40
40
80
40
40
320
60
380

5º Período
Educação de Jovens e Adultos

02

40

Metodologias Especíﬁcas: História e Geograﬁa

04

80

Psicomotricidade e Aprendizagem

02

40

Metodologias Especíﬁcas: Língua Portuguesa

02

40

Alfabe zação e Letramento: Metodologias

04

80

CH das Disciplinas

14

280

Lab. de Prá cas Pedagógicas e Brinquedoteca V: Alfabe zação Matemá ca

60

Estágio Supervisionado e Residência Pedagógica na Educação Infan l

100

Sub-total

440

6º Período
LIBRAS

04

80

Educação das Relações Étnico-Raciais

02

40

Psicopedagogia

02

40

Metodologia da Pesquisa Educacional II

02

40

Gestão da Educação Básica: Orientação e Supervisão Escolar

02

40

Recreação e Ludicidade

02

40

CH das Disciplinas

14

280

Lab. de Prá cas Pedagógicas e Brinquedoteca VI: Gestão da Educação Básica

60

Estágio Sup. e Residência Pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

100

Sub-total

440

7º Período
Metodologias da Inclusão

04

80

Literatura Infanto-Juvenil

04

80

Consultoria Educacional

02

40

CH das Disciplinas

10

200

Oﬁcina de Pesquisa e Prá ca Pedagógica na Educação Básica

60

Trabalho de Conclusão de Curso I

60

Estágio Supervisionado e Residência Pedagógica em Gestão Educacional

100

Sub-total

420

8º Período
Oﬁcina de Pesquisa

04

80

Diretrizes Curriculares e Transversalidade na Educação Básica

04

80

Ambientes Virtuais de Aprendizagem

02

40

Legislação da Educação Básica

04

80

CH das Disciplinas

14

280

Trabalho de Conclusão de Curso II

60

Estágio Sup. e Residência Pedagógica em Espaços Educa vos Não Formais

100

Sub-total

440

Resumo

CH

Disciplinas

2280

Prá cas Pedagógicas

420

Trabalho de Conclusão de Curso

120

Estágio Supervisionado

400

A vidades Complementares

200

Duração total do Curso

3420
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Obs: Matriz 2017 aprovada no dia 21 de junho de 2016 e pelo NDE/ISE e pelo Colegiado de Curso no dia 05 de julho de 2016.

Ementário das Disciplinas dos Semestres I e II - Pedagogia
1º Semestre
INTRODUÇÃO À PEDAGOGIA
Pedagogia e sua relação com as demais ciências da educação. Prá ca Educa va e Sociedade. Conceitos de
Pedagogia, educação, ensino e instrução. Fins da Educação: aspectos ﬁlosóﬁcos, sociológicos e polí cos.
Didá ca e Pedagogia. Pensamento pedagógico, processo educa vo e prá ca docente. Relações entre ensino e aprendizagem. As principais tendências pedagógicas. O papel do pedagogo e o compromisso polí co com a socialização do saber. Desaﬁos postos ao educador na atualidade.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura, interpretação e produção de textos. Coesão e coerência textual. Texto disserta vo de caráter cienIﬁco. Normas grama cais usuais (aplicáveis ao texto). Tipologia textual: resumo, resenha, ar go acadêmico, relatório, monograﬁa.
MÚSICA E FORMAÇÃO DOCENTE
O que é Música. Iniciação à Teoria Elementar Musical. Percepção e Linguagem. Lei 11.769/08. História da
Música. Conhecendo a orquestra. Iden ﬁcando diferentes mbres. Musicalizando pelo Canto. Iniciação à
Musicalização pela Flauta Doce. Vivência em grupo instrumental. Música e Educação. O processo de musicalização da Educação Infan l à Terceira Idade. Musicalização na Educação Especial. O fazer musical.
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Breve histórico da educação vinculando educação e contexto histórico. Resgate histórico: da An guidade
ao século XV. Caracterís cas educacionais da Idade Moderna. A educação no Brasil colonial. O século XIX
e a busca da iden dade nacional.
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS I
O papel da leitura na formação do professor, enquanto cidadão e proﬁssional. Relação entre linguagem e
interação social. Gêneros textuais e pologia textual. Norma padrão, variedades linguís cas e adequação
da linguagem às diversas situações de uso. Prá ca de leitura e produção textual. Revisão grama cal contextualizada
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Aspectos históricos. Principais correntes teóricas da psicologia do desenvolvimento. Desenvolvimento
psicossexual, psicossocial, cogni vo, moral, emocional. Hereditariedade x ambiente. A psicologia do desenvolvimento sob diferentes enfoques teóricos centrados na infância, adolescência e vida adulta.
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional. Documentos nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos humanos; sociedade, violência e construção de
uma cultura da paz; preconceito, discriminação e prá ca educa va; polí cas curriculares, temas transversais, projetos interdisciplinares e educação em direitos humanos.
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E BRINQUEDOTECA
I: INFÂNCIA E SUAS LINGUAGENS
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As diferentes formas de linguagem na infância. A importância do professor em relação à organização do
ambiente, tempo e propostas/situações de aprendizagem. Concepções sobre o jogo, o brinquedo e a
brincadeira. A importância do lúdico no contexto educa vo.
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2º Semestre
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS II
O texto em suas múl plas formas e funções: leitura e produção textual. Estudo dos procedimentos gerais de leitura
e de construção textual. Revisão grama cal contextualizada.
DIMENSÕES SOCIOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO
O processo social e sua diversidade, compreendendo concepções sociológicas da Sociedade, visando a
transformação crí ca. O processo de socialização e os papéis sociais nas propostas de mudanças. A interação social
em sua interdependência cultural com as Teorias sociais, a Educação e os conceitos de: ideologia, alienação e
trabalho na compreensão do processo social.
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
Filosoﬁa e Educação: necessidade e processo do ﬁlosofar. A comunidade de inves gação. Educação e sociedade:
compreensão do sen do e direção da educação na sociedade. Pedagogia tradicional e pedagogia progressista. A
escola que queremos e discussões sobre a educação para o século XXI: A questão do conhecimento. Os princípios
do conhecimento per nente e a condição humana. Diagnós co do senso comum pedagógico. Sujeitos da práxis
pedagógica. A educação e o processo de mudança social. A questão do conhecimento. Os princípios do
conhecimento per nente e a condição humana.
FUNDAMENTOS DO TRABALHO ACADÊMICO
A Construção de um pensamento cienIﬁco: conceitos básicos com base em técnicas e estudos. A linguagem escrita
(dissertação, descrição, narra va) como forma de tradução privilegiada do conhecimento cienIﬁco. Documentação
para trabalhos cienIﬁcos. Pesquisa: conceitos, pos e técnicas. A informá ca como recurso essencial na produção
acadêmica: pesquisa computadorizada. Elaboração de trabalhos acadêmicos como: ﬁchamento, resumo, projetos
de pesquisa, relatórios, ar gos, seminários. Aspectos fundamentais da inves gação cienIﬁca: a linguagem e a
abordagem crí ca teórica da metodologia da pesquisa.
ESTUDO DAS INFÂNCIAS
Compreensão da infância nos seus aspectos cogni vos, emocionais e psicossociais, Reﬂexão sobre a importância do
cuidar e educar como fundamento da intervenção pedagógica na educação infan l. Compreensão da infância a
par r das dimensões históricas, culturais, sociais, econômicas, polí cas e pedagógicas. Reﬂexão acerca do processo
de produção das infâncias. Estudo de diferentes infâncias em nossa sociedade e seus modos de educação.
ESTUDO DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
Caracterização de diferentes abordagens da teoria educacional. Análise de concepções clássicas e contemporâneas
acerca da teoria da pedagogia e das ciências da educação. Contextos educacionais: educação e o problema do
conhecimento. Tendências epistemológicas em educação. Educação, ciência e racionalidade. A construção do
conhecimento e a questão da mudança conceitual.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
A aprendizagem, compreendido como resultado de aspectos cogni vos, afe vos, sociais. Teorias da aprendizagem
e as concepções de educação nelas con das. Caracterís cas individuais presentes na construção da inteligência, na
aprendizagem e no ensino.
MATEMÁTICA: NOÇÕES BÁSICAS
Noções de Conjuntos, Campo numérico, conjunto dos números naturais, conjunto de números inteiros, conjunto
dos números irracionais e reais. Equações e sistemas de equações de 1º grau. Equações e sistemas de equações de
2ºgrau. Funções – Conceito de campo de estudo, produto cartesiano. Funções de 1º e 2º graus – representação
gráﬁca. Interpenetração dos coeﬁcientes, raiz e vér ces variação de sinal. Noções básicas de trigonometria: seno,
cosseno, tangente.
LABORATÓRIO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E BRINQUEDOTECA II: MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
A evolução histórica e teórica da Educação Ambiental. Complexidade ambiental. Princípios e estratégias de
educação ambiental. A Educação Ambiental como eixo do Desenvolvimento Sustentável. Técnicas para a
8
elaboração, execução e avaliação de Projetos de desenvolvimento local e prá cas de educação ambiental. A prá ca
pedagógica: dimensões e desaﬁos. Projetos pedagógicos em educação ambiental
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Resolução ao trote
RESOLUÇÃO Nº 18/2009
O Reitor do Centro Universitário Padre Albino—UNIFIPA
Considerando
I. A lei municipal nº 4809 de 25 de Setembro de 2009 que dispõe sobre a proibição do trote.
II. As determinações emanadas das autoridades cons tuídas, rela vamente ao trote.
III. O trote ser a vidade estudan l proibida nesta IES
IV. A preocupação e obrigação desta ins tuição em preservar a integridade ]sica, moral e material de
seus alunos, na oportunidade, especialmente dos calouros, e;
V. Conﬁgurar-se como trote qualquer ato de violência, zombaria, humilhação, ridicularização e situações
constrangedoras a alunos e a terceiros.
RESOLVE
ART 1º. Proibir o trote dentro e fora dos limites do Centro Universitário Padre Albino—UNIFIPA, independente de tempo e espaço
Paragrafo único. Para tanto, serão u lizados os meios adequados, ou seja: Departamento interno
de segurança da Fundação Padre Albino, medidas policiais e judiciais, conforme o caso.
ART 2º. Aos infratores serão aplicadas as seguintes penalidades ins tucionais:
I. Suspensão de 8 (oito) dias, aplicada pelo Reitor; ou
II. Expulsão, aplicada pelo Reitor e homologada pela congregação.
Paragrafo único. As penas previstas neste ar go serão precedidas de inquérito administra vo, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
ART 3º. A Reitoria, a coordenação dos Cursos e o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) atuarão na
conscien zação e a obediência da comunidade academica ao presente disciplinamento, no es mulo e
apoio a ações solidárias e de cidadania na recepção aos calouros.
ART 4º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Catanduva, 15 de Outubro de 2009
Dr. Nelson Jimenes
Reitor do Centro Universitário Padre Albino—UNFIPA
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