
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOJJEETTOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO  DDOO  CCUURRSSOO  

DDEE  PPEEDDAAGGOOGGIIAA  
 

 

 

 
 

Núcleo Docente Estruturante: 

 
Profª. Daniela Cristina Lopes de Abreu (Coordenadora) 

Profª Ms. Giselda de Angela Costa   

Profª Dra. Monica C. Brunini Frandi Ferreira 

Profª Dra. Silvia Cristina Mari Noda 

Profº Ms. Anderson de Lima 

 

 

 

 

 

 

RIO CLARO 

2018 

 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

E EDUCAÇÃO DE RIO CLARO 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

O Pedagogo é um cidadão profissional habilitado a atuar no ensino, na 

organização de sistemas, unidades, projetos educacionais e na pesquisa, produção e 

difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência como base 

indispensável de sua formação e identidade profissionais. A dedicação e o estudo 

constante fazem parte da vida desse profissional, tão requisitado no mundo 

contemporâneo, que pode decidir por trabalhar em empresas particulares das mais 

diversas áreas ou, ainda, entrar para as carreiras públicas, mediante concurso. 

O Curso de Pedagogia da ESRC, com o trabalho de um corpo docente 

competente e ético, com um currículo estruturado e atualizado, vem formando, 

profissionais, que hoje se destacam no mercado de trabalho da cidade e da região, quer 

como professores, pesquisadores, gestores, supervisores etc. 

A formação de tais profissionais obedece a um planejamento estruturado com 

base em diretrizes e normas gerais, atendendo as peculiaridades da instituição: é o seu 

Projeto Pedagógico (PP). O PP é a “Constituição” de uma Instituição de Ensino e 

Aprendizagem, pois é a partir dele que são organizadas todas as atividades que visam à 

formação de seus estudantes. Projeto é algo lançado para o futuro, mas que já se 

constrói a partir do presente, considerando a história, a realidade contemporânea com 

seus desafios, os personagens envolvidos com suas limitações e potencialidades, as 

normas a serem seguidas, o tempo, o lugar, os recursos e infraestrutura disponíveis e os 

objetivos e metas a serem atingidos. Por se tratar de um Projeto que é “Pedagógico”, há 

uma consideração bastante significativa em relação às experiências, estudos, teorias e 

metodologias das ciências da educação. Nesse sentido, o presente Projeto foi discutido, 

a partir de uma proposta elaborada por especialista, com o auxílio de vasta e atualizada 

bibliografia. 

O Projeto Pedagógico visa a preparar além da mera informação. Eliot 

pergunta: Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Onde está a 

sabedoria que perdemos no conhecimento? 1 Mais do que informação, o século XXI 

exige de seus cidadãos/profissionais conhecimentos e saberes que desafiam a sociedade 

e, em especial, as instituições especializadas no processo de ensino e aprendizagem. 

                                                           
1 In MORIN, A cabeça bem feita, 16-17 



 

Uma Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI para a UNESCO 

propôs quatro pilares para a Educação2: 

 

1. Aprender a CONHECER, combinando uma cultura geral, suficientemente 

vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de 

matérias. O que também significa: aprender a aprender, para beneficiar-se das 

oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. 

 

2. Aprender a FAZER, a fim de adquirir, não somente uma qualificação 

profissional, mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem a 

pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Mas 

também aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de 

trabalho que se oferecem aos jovens e adolescentes, quer espontaneamente, fruto 

do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao desenvolvimento do 

ensino alternado com o trabalho. 

 

3. Aprender a VIVER JUNTOS, desenvolvendo a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para 

gerir conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua 

e da paz. 

 

4. Aprender a SER, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura 

de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de 

responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma das 

potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, 

capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. 

 

Edgar Morin, um pensador francês contemporâneo, que defende a “teoria da 

complexidade” contra a fragmentação cartesiana do conhecimento e do ensino, propõe 

os Sete saberes necessários à Educação do Futuro3, que podem assim ser resumidos: 

 

                                                           
2 Educação, um tesouro a descobrir, Jacques Delors (org.), p. 101. 
3 Os sete saberes necessários à educação do futuro, Edgar Morin, p. 13ss. Pode-se ler também do mesmo 

autor A religação dos saberes: o desafio do século XXI, publicado pela Bertrand Brasil em 2001. 



 

1. As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão: É preciso “conhecer o 

conhecimento” e saber que ele pode levar ao erro e à ilusão e não apenas às 

certezas inquestionáveis. Assim aconteceu com todas as ciências e com suas 

“certezas inabaláveis”. É uma fonte de questionamento para todos os 

“dogmatismos”. 

2. Os princípios do conhecimento pertinente: A necessidade de promover um 

conhecimento capaz de apreender problemas globais e fundamentais para neles 

inserir os conhecimentos parciais e locais. Também o conhecimento jurídico 

precisa estar inserido no Todo para melhor ser apreendido. 

3. Ensinar a condição humana: A condição humana, a um só tempo física, 

biológica, psíquica, cultural, social e histórica, deveria ser o objeto essencial de 

todo o ensino. É necessário, no ensino, reconhecer a unidade e a complexidade 

humana. 

4. Ensinar a identidade terrena: O gênero humano tem um destino planetário, 

sua casa é a terra. Nesse sentido, a Educação para o meio ambiente vai 

adquirindo um sentido de universalidade, como na Agenda 21 ou no Protocolo 

de Kyoto, nas questões ambientais. 

5. Enfrentar as incertezas: As ciências do século XX nos mostraram o caminho 

das incertezas, da relatividade e da imprevisibilidade. Os determinismos caíram 

por terra. Seria preciso educar nas estratégias para se enfrentar os imprevistos, o 

inesperado, a incerteza. As crises atuais demonstram isso sobejamente. 

6. Ensinar a compreensão: A compreensão pede a reforma das mentalidades e é 

vital para superar a barbárie que tem se manifestado nas recentes guerras 

absurdas. Compreensão no Curso de Pedagogia é a capacidade de ouvir e 

enxergar as razões de todos os lados envolvidos num fato. 

7. A ética do gênero humano: Nossa pátria é a terra; num mundo globalizado, as 

fronteiras não fazem tanto sentido. No século XXI caminha-se para a antropo-

ética, num caráter ternário da condição humana: em toda questão é necessário 

que se leve em consideração, não apenas a relação tradicional “indivíduo X 

indivíduo”, ou “indivíduo X sociedade”, mas entra um terceiro interessado: a 

“espécie humana”. Os direitos de quarta geração contemplam esse caráter 

ternário dos interesses e dos conflitos: indivíduo-sociedade-espécie. 

 



 

Além da pedagogia do “aprender a aprender” que pode levar a um simples 

processo de adaptação à realidade circundante, o projeto pedagógico preocupa-se 

sobremaneira com a formação de licenciados com bom embasamento teórico, capazes 

de trilhar seus caminhos na autonomia de quem busca a emancipação e também educa 

para a emancipação. 

O dilema que enfrentam os docentes, diante dos desafios acima, é a tensão entre o “cumprimento do 

programa” e a necessidade de aprofundamento das questões. É a tensão entre a quantidade do 

conteúdo das informações e a qualidade da formação pedagógica. É a tensão entre uma grade 

curricular em processo de definição e o sucesso na formação de habilidades e competências dos 

Pedagogos. Por ser um curso em período noturno, nota-se uma limitação e, ao mesmo tempo, uma 

grande vantagem: como uma significativa parte de seus alunos são indivíduos mais maduros e com 

boa experiência profissional, há um aproveitamento melhor dos debates e discussões, embora haja 

grande dificuldade em conseguir que eles estudem. 

Há um histórico por trás dessa tensão que precisa ser compreendido para que 

ela possa ser superada. A Pedagogia, num movimento pendular, presa da dicotomia, ora 

deu importância exagerada ao “ensino”, centralizando toda atenção e responsabilidade 

no professor e na eficiência dos métodos e técnicas de “transmissão do conhecimento”, 

inspirada na Didactica4 de Comênio, como Arte de ensinar tudo a todos, ora deu 

importância quase exclusiva à “aprendizagem”, fixando-se na liberdade e na 

capacidade, imaginação, criatividade e motivação do aprendiz, na esteira da filosofia de 

Rousseau e dos ensinamentos de Dewey.  

 

Os avanços da Psicologia Cognitiva com as contribuições do 

construtivismo sociointeracionista, de um lado, e os avanços no 

campo da Didática aliados à própria profissionalização dos 

professores, de outro, deitando luzes sobre o fenômeno do ensino em 

situação complexa, permitem que se supere o falso dilema entre 

ensinar ou aprender ou a questão sobre o que determina o quê. 

Concorre para isso o entendimento da natureza do ensinar, que 

necessariamente, enquanto atividade social, tem como compromisso 

assegurar que todos aprendam...5  

 

Nessa perspectiva, o ensino será compreendido numa relação íntima e dialética 

com a aprendizagem, como as duas pontas de um bastão, que, mesmo cortado ao meio, 

ainda terá duas pontas. Essa nova percepção e postura diante da tarefa educacional 

recebem o neologismo “ensinagem”. 

Com o educador SEVERINO, o Curso de Pedagogia da ESRC entende que “a 

fecundidade do saber pedagógico pressupõe a força centrípeta do projeto educacional 

que, negando a fragmentação, aponta na direção da interdisciplinaridade centrada 

                                                           
4 Didactica magna: tratado da arte universal de ensinar tudo a todos, Coménio (1592-1670). 
5 Docência no ensino superior, Selma Garrido PIMENTA, 203s. 



 

numa intencionalidade definida com base nos objetivos a serem alcançados pelos 

sujeitos educandos, pela mediação da instituição escolar, numa relação umbilical com 

a comunidade”6. 

Será dada uma atenção especial e progressiva à integração do currículo, com suas ementas e 

conteúdos programáticos, rumo à interdisciplinaridade e mesmo à transdisciplinaridade, num diálogo 

com os outros cursos da ESRC e com a Comunidade, negando assim a fragmentação. 

Para auxiliar na formação de um cidadão que participe da sociedade de forma 

positiva, outros valores, além do conhecimento científico, devem ser agregados ao 

processo de ensino-aprendizagem. Há alguns temas associados à vida em sociedade que, 

de certo modo, atravessam o ensino nas escolas, vindo de conversas de pais, dos direitos 

e deveres que os alunos têm na sociedade, da cultura e das crenças de cada lugar. 

Assim, a escola assume, novamente o papel de educar para a vida em sociedade. 

Segundo Monteiro e Pompeu (2001), a escola cabe uma dupla função na tarefa de 

capacitar para a vida, desta forma, deve ter competência técnica, ética e cívica, para 

poder formar cidadãos críticos, que tenham condições de integrar no meio em que 

vivem. 

Com base nessa nova perspectiva, escola e professores devem se reestruturar, se 

colocando à frente dos problemas que envolvem a educação e a formação do cidadão. É 

necessário então, refletir sobre práticas pedagógicas, sobre ensino-aprendizagem dos 

conteúdos, associando a eles valores e procedimentos. 

Educar para a cidadania começa por proporcionar aos alunos momentos de 

reflexão sobre o papel que exercem no mundo atual, sem deixar de lado os 

conhecimentos herdados de seus antepassados. É importante que eles se percebam como 

cidadãos – com direitos e deveres – capazes de produzir transformações no meio em que 

vivem. Dessa forma, a educação poderá contribuir para que os alunos se socializem, 

nesta sociedade cada vez mais globalizada, através da formação e preservação de sua 

identidade, e ao mesmo tempo, desenvolver uma postura mais crítica em relação à essa 

sociedade. 

O presente Projeto Pedagógico, como “Carta Magna” do Curso de Pedagogia, 

ensejará o estudo, o debate, a reflexão e a renovação cuidadosa e progressiva de todos 

os seus elementos constitutivos, desde os regimentos e regulamentos mais importantes, 

passando pela revisão da grade curricular, das ementas e conteúdos programáticos, 

formas de avaliação, estágios, monografia, atividades complementares até as menores 

ações praticadas no processo de ensino e aprendizagem. Será uma revisão profunda e 

                                                           
6 Antônio Joaquim SEVERINO, in Didática e interdisciplinaridade, 31s 



 

contínua, podendo este mesmo Projeto ser objeto dessa renovação, para garantir a 

organicidade, condição necessária para o sucesso da tarefa educacional. 

Este Projeto Pedagógico tem, por fim, o objetivo de construir um processo de 

“ensinagem” em que a escola deixe de ser o “lócus” da transmissão da informação, onde 

o professor conjuga o verbo “falar” e o aluno conjuga o verbo “escutar”, para se 

transformar no lugar onde todos possam conjugar o verbo “aprender”. 

 

Este deveria ser nosso desafio maior de intelectuais e de 

pesquisadores deste fim de século e de milênio: reinventar um 

conhecimento que tenha feições de beleza; reconstruir uma 

ciência que tenha sabor de vida e cheiro de gente, num século 

necrófilo, que se especializou na ciência e na arte da morte, da 

guerra e da destruição. Andreola - 19937 

 

A formação de professores e a reformulação do curso de Pedagogia foi objeto 

de intensos e prolongados debates, documentados no Parecer 05/2005 CNE/CP, 

retificado e complementado pelo Parecer 03/2006 CNE/CP, que deram respaldo à 

Resolução 01/2006, homologada pelo Ministro da Educação em 15 de Maio de 2006 e 

publicada no DOU, pelo Presidente do CNE, no dia 16 de maio de 2006, instituíram as 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, que põe ênfase na 

formação do pedagogo enquanto professor. 

 O debate levantado durante anos e o próprio histórico do Parecer desmontam 

o pensamento ingênuo de que para ser professor basta ter sido aluno (acrescido de bom 

nível de escolaridade universitária, um pouco de desinibição e prática de oratória) tem 

cedido lugar à compreensão de que é um processo complexo e que requer consistência 

na condução de suas ações curriculares, bem como de políticas públicas que criem 

condições para sua efetivação. O Curso de Pedagogia se caracteriza historicamente pela 

busca  de sua própria identidade e manutenção de sua existência.  

O presente projeto passou por várias alterações desde de sua constituição no 

ano de 2006.  No ano de 2007 algumas ementas sofreram alterações e as bibliográfias 

foram atualizadas. Em 2008 atendendo ao Decreto n° 5.6268 de 22 de dezembro de 

2005 que estabelece em seu artigo 3°: 

Art. 3o  A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 

cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 

médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 

                                                           
7 in Jussara HOFFMANN, Avaliação mediadora, 9-10. 
8 A legislação encontra-se no anexo IV. 



 

públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

        § 1o  Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 

conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o 

curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos 

de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do 

magistério. 

        § 2o  A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos 

demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de 

um ano da publicação deste Decreto. 

 

Desta forma a grade passou a incluir a Disciplina Língua Brasileira de Sinais no 

sexto período para atender a segunda turma da Pedagogia da ASSER – Rio Claro. Em 

2009, novas alterações ocorreram no plano. Após várias reuniões com os professores e 

colegiado do curso, observamos que as disciplinas de Gestão, Políticas Públicas e 

Projeto Político Pedagógico estavam se tornando repetitivas e cansativas para os alunos 

e professores, além disso, percebíamos uma lacuna quanto ao tempo disponível para 

Didática e Educação de Jovens e Adultos. Assim, organizamos uma nova grade 

curricular suprimindo carga horária de umas disciplinas e ampliando de outras. Nesse 

momento também forma alteras as ementas das disciplinas de Didática I e II, Educação 

Especial, Fundamentos da Educação Infantil I e II, Filosofia e Literatura Infanto-

Juvenil.  

Ainda em 2009 em reuniões com o Colegiado do Curso observou-se a necessidade 

de explicitar em ementa o trabalho que já vinha sendo realizado quando a temática da 

Educação das Relações Ético- Raciais, uma vez que os temas estavam sendo 

trabalhados e apareceram as primeiras sinalizações de interesse dos temas para trabalhos 

de conclusão de curso.  

Neste sentido forma alteradas as ementas das seguintes disciplinas: Temas 

Transversais, Conteúdo e Metodologia de História e Geografia e Linguagens Artísticas 

Culturais. 

No início de 2010 uma nova alteração na grade ocorreu devido ao núcleo comum 

de disciplinas da Instituição. Especificamente na grade do curso de Pedagogia as 

alterações foram apenas em trocas de períodos que elas aconteciam como destacamos na 

grade curricular que se apresenta. Além disso, no início do segundo semestre do ano 

corrente, foi criado o núcleo docente estruturante, atendendo a Resolução CNE 01/2010, 

a qual menciona: 



 

 

Art. 1o. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação 

constitui-se de um grupo de docentes , com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

 

Parágrafo único. O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente 

do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida 

na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em 

outras dimensões entendidas como importantes pela instituição, e que atuem 

sobre o desenvolvimento do curso. 

 

 Destaca-se que o Núcleo Docente Estruturante - NDE foi um conceito criado 

pela Portaria Nº 147, de 2 de fevereiro de 2007, com o intuito de qualificar o 

envolvimento docente no processo de concepção e consolidação de um curso de 

graduação. A ESRC atendendo a esta Portaria e a Resolução CNE 01/2010 que 

normatiza o NDE, criou em seus cursos o núcleo que poderá contribuir não só para a 

melhora do processo de concepção e implementação do projeto pedagógico de um curso 

de graduação, mas também no desenvolvimento permanente dele, com vista a sua 

consolidação.  

Esse núcleo tem dentre as suas atribuições: 

 

I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e finadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

 

Desta forma entendemos que o NDE diferente do Colegiado dos Cursos e da 

Coordenação tem a responsabilidade de fazer a reflexão sobre a qualidade acadêmica do 

curso.  

E ainda para atender a legislação foram incluídas no segundo semestre mais três 

referências bibliográficas para todas as disciplinas em andamento. Anteriormente eram 

indicadas três bibliografias básicas e duas complementares. É sabido, no entanto, que a 



 

maioria dos professores sempre disponibilizava mais do que dois títulos no decorrer da 

disciplina em forma de artigos como leitura para auxiliar as discussões em sala.   

 Antes do encerramento do semestre letivo de 2010 foi analisado pelo NDE e 

alterado as ementas das disciplinas: Políticas Públicas e Gestão Educacional, Currículo 

e Avaliação Educacional, Didática II, Literatura Infanto-Juvenil, Conteúdo e 

Metodologia de Língua Portuguesa, História e Geografia, Temas Transversais e 

Linguagens Artísticas e Culturais para atender a legislação 10639/2003 e 11645/2008. 

 Desde a constituição do curso em 2005 tanto o projeto pedagógico com a grade e 

ementário sofreram diversas modificações para a anteder as necessidades do próprio 

contexto escolar e da legislação vigente. 

 No ano de 2011 o curso passou pela segunda vez no processo de avaliação do 

SINAES – ENADE e continuamos com uma avaliação positiva dos trabalhos em 

andamento. Desta forma, conseguimos o CPC 4 como já havia acontecido no ano de 

2008, primeiro ano da avaliação. Os membros do NDE e Colegiado avaliaram e 

constantemente procuram verificar as avaliações externas e concursos para analisar os 

conteúdos trabalhados e como o curso em questão têm propostas neste sentido. 

Ressalta-se que no ano de 2011 e 2012 algumas propostas foram encaminhadas pelo 

NDE para o corpo docente no sentido de ampliar a questão da educação Étnico Racial 

tendo em vista as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira, Africana e Indígena,  nos 

termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 

3/2004. 

 Cabe destacar que em 2012, organizamos a primeira semana do meio ambiente 

motivados pelas resoluções pertinentes a esta temática tais como: Políticas de educação 

ambiental, conforme disposto na Lei N° 9.795/1999, no Decreto N° 4.281/2002 e na 

Resolução CNE/CP Nº 2/2012 e Desenvolvimento Nacional Sustentável, conforme 

disposto no Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e na Instrução Normativa N° 10, de 

12/11/2012. Essas legislações proporcionaram olhar novamente para a grade curricular 

do curso, bem como sua proposta curricular as quais começaram a ser revista no ano 

vigente. Ainda neste ano a partir das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 

Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 e a Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de 



 

dezembro de 2012 nos debruçamos nos ementários e matriz curricular para realizar uma 

nova proposta de adequação do curso. 

 Desta forma, no ano de 2013 demos início com uma nova grade curricular 

pensada em uma proposta pedagógica levando em consideração toda a legislação 

vigente anteriormente mencionada. 

 No ano de 2014 reavaliamos o trabalho que vinha sendo estruturado, uma vez 

que tínhamos duas grades em andamento.  

 Em 2015, com publicação da Resolução CNE 02/2015 que definiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para 

a formação continuada novamente o curso passou por um processo de reestruturação. 

Mediante as novas solicitações de conteúdo ao currículo, carga horária de estágio e 

tempo de integralização do curso, entendendo a docência como ação educativa e como 

processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 

interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se 

desenvolvem entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, políticos e 

estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na socialização e construção de 

conhecimentos, no diálogo constante entre diferentes visões de mundo, foi necessário 

nos debruçarmos mais uma vez para olhar o curso de Pedagogia da ESRC. 

 A partir dos princípios estabelecidos pela resolução em seu artigo XI, no tocante 

aos profissionais do magistério: 

 

XI - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos 

de cultura e da necessidade de seu acesso permanente às informações, 

vivência e atualização culturais. 

§ 6º O projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da 

articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de educação 

básica, envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e distrital permanentes 

de apoio à formação docente, em regime de colaboração, e deve contemplar:  

I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais; 

II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação 

básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente; 

III - o contexto educacional da região onde será desenvolvido;  

IV - as atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses 

contextos;  

V - a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da 

capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da 

formação dos professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras);  

VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 

como princípios de equidade. 

 



 

 Tendo em vista essas diretrizes e a organização mínima estabelecida na mesma 

resolução quanto à disposição dos tempos para atividades previstos no Artigo 13, foi 

organizado uma nova matriz curricular e grade como será apresentado no decorrer deste 

projeto. 

 

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica 

em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas 

especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento 

e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e 

multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a formação 

para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica, 

incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos 

escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico, 

tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da garantia de base 

comum nacional das orientações curriculares.  

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no 

mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:  

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo;  

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;  

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 

desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição; IV - 200 

(duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no inciso 

III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da 

iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o 

projeto de curso da instituição.  

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

específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus 

fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos 

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

educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua 

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

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.  

§ 3º Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e concomitante 

relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o 

desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência. 

§ 4º Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a alocação 

de tempos e espaços curriculares, se expressam em eixos em torno dos quais 

se articulam dimensões a serem contempladas, como previsto no artigo 12 

desta Resolução. 

§ 5º Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental a serem desenvolvidas em projetos de cursos 

articulados, deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de 

conhecimento sobre os objetos de ensino, e nas demais licenciaturas o tempo 

dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga 

horária total.  

§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da 

organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica 

intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de 

trabalho acadêmico. 



 

 

 A seguir apresentamos de forma detalhada a organização do curso de pedagogia 

da ESRC. 

 

 

 

 

 

 

 

1. O CURSO DE PEDAGOGIA 

DELINEAMENTO HISTÓRICO DO CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL 

 

O curso de Pedagogia estruturou-se no Brasil em 1939. Desde o primeiro 

Decreto-lei que regulamentou o seu funcionamento e a sua estrutura estão presentes as 

dicotomias no campo da formação do educador: professor versus especialistas, 

bacharelado versus licenciatura, generalista versus especialista, técnico em educação 

versus professor. 

Os diferentes e consecutivos Pareceres regulamentando a estrutura curricular do 

curso revelaram a continuidade da indefinição em relação à especificidade dos estudos 

pedagógicos e à identidade do profissional formado por tais cursos, o Pedagogo. É esta 

indefinição, gerada por certa confusão entre a necessidade de uma política científica e 

acadêmica para área -entendida como base da formação do pedagogo - e a política 

profissional -o mercado de trabalho para sua atuação -que vem orientando através dos 

anos, os debates, as polêmicas e as discussões dos educadores nos diferentes fóruns em 

nível nacional e em cada instituição de ensino superior que tem sob sua 

responsabilidade a formação do pedagogo.  

Em 1999, na fase da identidade outorgada, predominam as propostas referentes à 

manutenção do curso de Pedagogia através das “Propostas de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação” encaminhada 

pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) e 

da “Proposta de Diretrizes Curriculares” de autoria da Comissão de Especialistas de 

Ensino de Pedagogia em 1999. E em 2002, a Resolução CNE/CP 1 institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 



 

superior, curso de Licenciatura, de graduação plena.  O inciso VIII do art. 7° desta 

resolução menciona que deverão ser criados Institutos Superiores de Educação para 

congregar os cursos de formação de professores que ofereçam licenciaturas em curso 

Normal Superior para docência multidisciplinar na educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental ou licenciaturas para docência nas etapas subseqüentes da educação 

básica.  Sendo assim, interpreta-se que nas faculdades que não tenham os Institutos 

Superiores de Educação somente poderão ser oferecidos cursos de bacharelado.  Desta 

forma, uma nova modalidade de curso de Pedagogia passa a vigorar, a do bacharel em 

Pedagogia, que embora tenha uma formação pedagógica não poderá atuar como docente 

na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Em maio de 2004 a Comissão Bicameral recebeu a incumbência de tratar das 

matérias referentes à formação de professores, dando prioridade às diretrizes 

curriculares para o curso de Pedagogia.  A Comissão apresentou à comunidade 

educacional uma primeira versão de Projeto de Resolução para sua apreciação.  De 

março a outubro de 2005 chegaram ao Conselho Nacional de Educação (CNE) críticas e 

sugestões. 

Em dezembro de 2005, foram aprovadas por meio do Parecer CNE/CP n° 

5/2005 as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Pedagogia, 

Licenciatura, encaminhado para homologação em 20/12/2005.  Entretanto, o Senhor 

Ministro da Educação, após análise do Projeto de Resolução restituiu o processo ao 

Conselho Nacional de Educação  para reexame do referido parecer. Tratava-se de uma 

emenda retificativa ao art. 14 do Projeto de Resolução contido no Parecer CNE/CP N° 

5/2005, que foi alterado pela Comissão (PARECER CNE/CP N° 3/2006). 

 Em maio do corrente ano foi publicada a Resolução CNE/CP N° 1, que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura, à qual todas as instituições deverão adequar seus cursos no prazo de um 

ano da data de sua publicação.  

 As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (Art. 2. RESOLUÇÃO CNE/CP 

N° 1, de 15 de maio de 2006). 

 Em 2015 a Resolução CNE/CP Nº 02, definiu as Diretrizes Curriculares 



 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada novamente o curso passou por um processo de reestruturação. 

 

 

 

1.1. O CURSO DE PEDAGOGIA NA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

E EDUCAÇÃO DE RIO CLARO. 

 

A ESRC iniciou suas atividades na cidade de Rio Claro, em janeiro de 2000 com 

a Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro, oferecendo o curso de 

graduação em Administração. Além de Rio Claro a ASSER (Associação de Escolas 

Reunidas de Rio Claro) mantêm na região mais duas instituições de ensino superior: 

uma em Porto Ferreira e outra em São Carlos. No ano de 2005 foi autorizado para Rio 

Claro o curso de Pedagogia, implementado no ano de 2006. 

Cabe destacar que Rio Claro, região Leste do Estado de São Paulo, foi fundando em 1827, possui 

uma área de 499,9 km2 e população estimada de 185.000 habitantes sendo que 97% deles residem em 

área urbana e apenas 3% encontram-se na zona rural, segundo dados do censo do IBGE. Localiza-se na 

parte sudeste do estado de São Paulo. No seu entorno, em um raio de aproximadamente 30 km, situam-se 

várias cidades menores, tais como: Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Analância, Ipeúna, Araras, Leme, 

Engenheiro Coelho, Charqueada, além de Limeira e Piracicaba, que juntas perfazem uma população de 

cerca de 800 mil habitantes, e tem na parceria com a cidade de Rio Claro a sua principal força para 

buscarem de forma competitiva o seu desenvolvimento sócio-econômico em nível regional.  

Servida pelas Rodovias Anhanguera a 17 km de distância, Rodovia dos Bandeirantes a 13 km, e 

cortada pela Rodovia Washington Luiz, Rio Claro é seguramente uma das cidades de mais fácil acesso 

rodoviário do país. Essa facilidade de transporte, que por si só é estratégica para o desenvolvimento 

industrial, é complementada por linhas férreas da FEPASA, que tem nesta cidade a sua mais 

importante Estação Ferroviária de todo o interior Paulista. Rio Claro conta ainda com Aterro Sanitário 

Doméstico e Industrial, com vida útil de mais 15 anos. 

 A cidade possui água tratada com ótima qualidade com grande quantidade, pois o município 

conta com quatro rios, dos quais apenas dois fornecem água para o município, através de duas estações de 

tratamento ETA -1 / ETA – 2  e a capacidade, está preparada para absorver a demanda projetada até 2020. 

 Aeroportos Nacionais – Rio Claro está localizada apenas 80 km do Aeroporto de 

Viracopos em Campinas, de onde partem vôos para todo o Brasil; e será no próximo 

ano o maior Aeroporto de cargas da América do Sul e de passageiro internacional e 



 

nacional, também estamos a aproximadamente 180 km do Aeroporto de Congonhas em 

São Paulo. 

 Aeroportos Internacionais: Rio Claro está aproximadamente apenas duas horas 

do Aeroporto de Cumbica em Guarulhos; e apenas 80km do Aeroporto de viracopos 

para cargas internacionais. 

 Principais empresas instaladas com mais de 100 funcionários: 

 RICLAN – 1.300; 

 MULTIBRÁS – 1.230; 

 BRASCABOS – 1.280; 

 LUDIVAL – 1.100; 

 TIGRE – 1.200; 

 TORQUE – 1.100 ; 

 OWENS CORNING – 1.200 

 

 A cidade de Rio Claro integra a macro-região de Campinas sendo a maior produtora de cerâmica 

de revestimentos da América Latina. 

 Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro se caracteriza pela excelência do ensino 

oferecido e pela qualidade da iniciação científica e da extensão, comprometida com o desenvolvimento de 

Rio Claro e da Região Central Paulista. 

 A política de responsabilidade social da instituição é definida a partir das características e das 

ações construídas ao longo de sua trajetória histórica e esta registrada nos inúmeros documentos 

institucionais. Nos documentos, o aspecto central a ser considerado para a definição de políticas e ações 

no âmbito da responsabilidade social é a missão da instituição, qual seja, “produzir e difundir 

conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de vida e formar cidadãos competentes, com 

postura crítica, ética e humanista, preparados para atuarem como agentes transformadores”. A fim de 

cumprir a missão da instituição, estabelece-se como prioridade a busca do conhecimento da sociedade 

através da formação de recursos humanos e do desenvolvimento e da difusão de conhecimentos 

científicos, tecnológicos e culturais, configurando-se como centro de excelência, com vistas ao 

aprimoramento da sociedade. 



 

 A ESRC desenvolve suas atividades de ensino, pesquisa e extensão em prédio com área de 6.886 

m2, distribuído em 3 pavimentos, situado à Rua Sete, nº 1279, Centro, na cidade de Rio Claro/ SP. 

 

1.1.1. AUTORIZAÇÃO DO CURSO 

 

Foi protocolado no SESU o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia com 

Habilitação em Gestão Escolar e Educação Especial, na modalidade licenciatura, 

correspondente ao Processo 143692 registrado no SAPIENS. 

Em 2005, um novo Projeto Pedagógico foi protocolado na modalidade 

Bacharelado em Pedagogia, condição esta permitida pela legislação educacional e 

condizente com as condições da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio 

Claro.  Concomitante foi submetido o projeto do Instituto Superior de Educação da 

Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro. 

No dia 17 de março de 2005, a Portaria n° 898 art. 1º autoriza o funcionamento 

do curso de Pedagogia, bacharelado, habilitação em Gestão Escolar, com 100 (cem) 

vagas anuais, no turno noturno, em turmas de, no máximo 50 alunos, a ser ministrado na 

Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro. Assim, em março de 2006 tem 

início a primeira turma do curso de Pedagogia – Bacharelado em Gestão Escolar na 

referida instituição. 

Atendendo as Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia, publicadas na 

Resolução CNE/CP n° 1, de 15 de maio de 2006. O Curso de Pedagogia, na modalidade 

licenciatura, oferecerá de acordo com a Resolução citada a formação para a docência na 

Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental e para a atuação na Gestão 

Educacional.  Certamente, será um curso de atenderá mais as necessidades da população 

local e regional, sobretudo, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei n° 9.394/1996) prevê que até 2007 todos os professores de Educação Básica que 

possuam somente diploma de ensino médio tenham cursado ou estejam cursando o 

ensino superior, para obtenção da Licenciatura Plena em Pedagogia. 

Em 2017 passou a vigorar a nova grade curricular com 4 anos de tempo de 

integralização atendendo a Resolução CNE/CP 02/2015. 

 

 
1.2.2. DADOS GERAIS 



 

 

CURSO PEDAGOGIA 

Tempo de Integralização Mínimo de 04 anos e Máximo de 08 anos 

Carga Horária Total 3.200 horas 

Turno de Funcionamento Noturno 

Vagas Anuais 100 vagas 

Regime de Matrícula Seriado Semestral 

Regime do Curso Seriado Semestral 

Área de Formação 
Licenciatura Plena em Pedagogia: Educação 

Infantil, Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental  e Gestão Educacional. 

 

DIMENSÕES DAS TURMAS: As turmas possuem, no máximo, 50 alunos, nas aulas 

teóricas. Nas atividades práticas, as turmas são subdivididas, segundo a metodologia 

adotada pelo Colegiado do Curso. Nas aulas de Laboratório, as turmas possuirão, no 

máximo, 30 alunos. 

 

 

 

 

 



 

 



 

Disciplinas A.A. A.C. A.I. Estágio Eixo 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 72 0 20   I 

ARTE E EDUCAÇÃO 36 0 20   II 

ATIVIDADES INTEGRALIZADORAS MULTIDISCIPLINARES I 36 0 0   III 

ATIVIDADES INTEGRALIZADORAS MULTIDISCIPLINARES II 76 0 0   III 

ATIVIDADES INTEGRALIZADORAS MULTIDISCIPLINARES III 36 0 0   III 

ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS 0 200 0   III 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 72 0 0   I 

BRINQUEDOTECA EM SEUS DIFERENTES CONTEXTOS  36 0 20   II 

CONTEÚDO E METODOLOGIA DE CIÊNCIAS 36 0 20   II 

CONTEÚDO E METODOLOGIA DE HISTÓRIA 36 0 20   II 

CONTEÚDO E METODOLOGIA DE LÍNGUA PORTUGUESA 72 0 20   II 

CONTEÚDO E METODOLOGIA DE MATEMÁTICA 72 0 20   II 

CONTEÚDO E METOLOGIA DE GEOGRAFIA 36 0 20   II 

CORPOREIDADE E MOTRICIDADE HUMANA  36 0 20   II 

CURRÍCULO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 36 0 0   II 

DIDÁTICA DA PEDAGOGIA 72 0 20   II 

DIDÁTICA GERAL 36 0 20   I 

DIREITOS EDUCACIONAIS: POLÍTICAS DE ATEND. À INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA 

36 0 0   I 

DIVERSIDADE CULTURAL 36 0 0   I 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 36 0 0   II 

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 36 0 0   I 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 36 0 0   I 

EDUCAÇAO SOCIAL: ESPAÇOS FORMAIS E NÃO FORMAIS 36 0 20   I 

EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MÍDIAS 36 0 0   I 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 36 0 0 100 II 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II: DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS 36 0 0 100 II 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 108 0 0 50 II 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV: GESTÃO ESCOLAR 36 0 0 100 II 

ESTÁGIO V: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 36 0 0 50 III 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO  72 0 0   I 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 36 0 0   I 

FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA 36 0 0   I 



 

FUNDAMENTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

72 0 0   I 

GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA 72 0 0   I 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I 36 0 0   I 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II 72 0 0   I 

INCLUSÃO ESCOLAR E NECESSIDADES ESPECIAIS 36 0 0   II 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS I 36 0 0   II 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS II 36 0 0   II 

LÍNGUA PORTUGUESA 72 0 0   I 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL 72 0 20   I 

MATEMÁTICA  36 0 0   I 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO  36 0 0   I 

PEDAGOGIA E CAMPOS DE ATUAÇÃO 36 0 0   I 

PESQUISA EDUCACIONAL I 36 0 0   I 

PESQUISA EDUCACIONAL II 72 0 0   I 

PESQUISA EDUCACIONAL III 72 0 0   II 

PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 72 0 20   II 

PRODUÇÃO DE TEXTO 36 0 20   II 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM 72 0 20   I 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO 36 0 20   I 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 36 0 0   I 

SABERES DOCENTE 36 0 20   II 

SAÚDE ESCOLAR 36 0 0   I 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 36 0 0   I 

TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO: FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 36 0 20   II 

TEMAS TRANSVERSAIS 36 0 20   II 

TRABALHO FINAL DE CURSO 144 0 0   II 

TOTAL 2812 200 400 400   
 


