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1 -  INFORMAÇÕES INSTITUCIONAL: 

1 -  PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

 
MANTENEDORA: União Educacional de Cascavel – UNIVEL LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, com fins lucrativos, sociedade civil, com contrato 
social e alterações registradas na junta comercial do Paraná, Agência Regional 
de Cascavel, sob nº41208085011, de 07/10/2015, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 80.882.772/0001-33, com sede e foro à Avenida Tito Muffato, nº 2.317, 
Bairro Santa Cruz, CEP nº 85.806-080, na  cidade de Cascavel, estado do 
Paraná 

 
Endereço: 
Avenida Tito Muffato, 2.317. 
Bairro Santa Cruz – CEP: 85.806-080 
Cascavel – Estado do Paraná 

 
Dirigente da Mantenedora: 
Sócio Administrador: Renato da Silva 

 
MANTIDA: Centro Universitário UNIVEL, está localizada no mesmo endereço 

da mantenedora. O referido foi Credenciado pela Portaria/MEC nº 1.108, de 

13/09/2017, publicado no DOU,  de 14/09/2017. 

 

CORPO DIRIGENTE: 
Reitor: Renato da Silva 
Pró-Reitora Acadêmica: Viviane da Silva 
Pró-Reitor Administrativo: Lucas Renato da Silva 
Diretor de Desenvolvimento:  Nilton Nicolau Ferreira 
Diretor de Pós-Graduação e Extensão: Prof. Lúcio Scheuer 
Diretor da Educação a Distância: Tiago Francisco Buosi 
Secretaria Geral: Neiva Janete Finken Fachinello 
 

 

 

 
Credenciamento: Decreto Ministerial s/nº, de 10/02/1995, publicado no DOU 
de 13/02/1995, que autorizou inicialmente o Curso Superior de Tecnologia em 
Processamento de Dados. Recredenciamento: Publicado no DOU de 
29/04/2015 – Seção I – p. 31, através da Portaria/MEC nº 317, de 30/04/2015.  
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

Curso de: PEDAGOGIA 

Modalidade: PRESENCIAL 

Ato de Autorização: Reconhecido pela Portaria nº 493, de 

29/06/2015 (Autorização do curso) 

Integralização: Mínimo de 4 anos (8 semestres) e 

Máximo 6 anos (12 semestres) 

Regime de Oferta: Sistema Semestral 

Turno: Noturno 

Nº de Vagas Autorizadas: 120 

Coordenadora do Curso: Gislaine Buraki de Andrade 

Titulação e regime de Trabalho: Integral 

 

1.2 EQUIPE DE ELABORAÇÃO  E/OU REVISÃO DO PPC: 

O Curso e o Projeto Pedagógico de Pedagogia Presencial são 

avaliados de maneira sistemática, visando a melhoria contínua dos processos 

de ensino e aprendizagem e do próprio Curso, a partir de encontros pré-

definidos entre a Direção e coordenador do Curso, integrantes da Comissão 

Própria de Avaliação da UNIVEL e do Núcleo de Educação a Distância, 

contemplando os contextos institucional, acadêmico e administrativo. 

Atualmente o Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso de 

Pedagogia – Licenciatura do Centro Universitário Univel possui a seguinte 

formação:  

  

Nome: Titulação: Regime de Trabalho 

Gislaine Buraki de Andrade Mestre Integral 

Thais Damaris da Rocha Thomazini Mestre Integral 

http://www.univel.br/
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Sueli Gedoz Doutor Integral 

Lademir Pietrich Doutor  Integral 

Nilton Nicolau Mestre Integral 

Sandra Mara Martins Mestre Parcial 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO: 

A sociedade brasileira defronta-se hoje com o processo de globalização, 

avanço da tecnologia, da ciência e utilização de novas linguagens que 

desencadeiam progressivamente transformações, exigindo cada vez mais de 

seus cidadãos um nível de escolarização e conhecimentos especializados que 

se remetem a favor de práticas sociais que de fato os capacitem como o sujeito 

e a todos com os quais se relacionam profissionalmente. 

Observa-se que as Redes Públicas Municipal e Estadual do Município 

de Cascavel, possuem um elevado número de adesão ao ensino, onde se 

justifica a necessidade de formação docente que atenda tal demanda. Além de 

considerar a demanda, considera-se também, as exigências do contexto, posto 

pelo desenvolvimento econômico e crescimento populacional intenso desta 

região e a emergência e diversificação dos espaços educativos da atualidade, 

ou seja, a ampliação das possibilidades da inserção desse profissional para 

além dos espaços escolares: Clínicas Psicopedagógicas, hospitais, programas 

de Terapia Ocupacional, Empresas, Serviços de Difusão e de Comunicação de 

Massa, Serviços de Saúde, Desenvolvimento de Ações Educativas e de 

Pesquisas Educacionais em Organizações Não Governamentais e em outros 

espaços de educação não formal. 

Em paralelo a esse contexto, destaca-se a consolidação de uma 

sociedade marcada pela velocidade da informação e da comunicação, pela 

reorganização das relações de sociais, políticas de trabalho que implicam em 

uma expansão das fronteiras culturais. A troca de experiências em tempo real 

tem acentuado a importância da educação como um fator fundamental do 

desenvolvimento, construção da cidadania e democratização baseada na 

inclusão e transformação da realidade. 

http://www.univel.br/
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Dessa forma, as demandas sociais e educacionais contemporâneas 

fundamentam a proposta do curso de Pedagogia – Licenciatura na modalidade 

presencial e também se fazem presentes nos conteúdos curriculares e nos 

procedimentos metodológicos utilizados no decorrer do curso para mediar o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Destaca-se que a proposta do curso na modalidade presencial está 

fundamentada nas concepções filosóficas, históricas, sociológicas e políticas 

que envolvem a reflexão e análise do contexto educacional brasileiro e 

internacional. Compreende-se que as novas tecnologias de aprendizagem 

encontram-se apoiadas no referencial teórico e atividades práticas do curso, e 

se constituem como ferramentas fundamentais no processo de mediação das 

relações de ensino e aprendizagem, produção do conhecimento científico, e 

formação de sujeitos críticos e participativos no cenário educacional.  

 

1.4 LEGISLAÇÃO PERTINENTES AO CURSO: 

 

A proposta do curso de Pedagogia do Centro Universitário Univel, está 

em consonância com a LDB nº 9394/96, com o Plano Nacional de Educação 

(Lei nº 13.005/2014) que salienta a importância das instituições de ensino 

superior colocarem o País à altura das exigências e desafios do século XXI. 

 Desta forma, o curso de Pedagogia da IES está em consonância com a 

legislação vigente e os documentos que orientam a educação básica, tais 

como: as Diretrizes Curriculares para Educação Infantil e as recomendações 

constantes nas  Diretrizes Curriculares Nacionais da educação básica e do 

próprio curso, delineando uma nova proposta diferenciada dos cursos de 

formação existentes na região Oeste Paranaense, em alguns aspectos a 

mencionar: uma formação de nível superior com foco na docência da educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental; formação para uma prática 

pedagógica nas dimensões da gestão e políticas educacionais e a atuação em 

práticas não-escolares; uma articulação estruturada à atuação prática e à 

produção do conhecimento, pela pesquisa, na área da educação, de forma que 

http://www.univel.br/
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essas práticas favoreçam o desenvolvimento de um profissional com 

competência científica que atue de forma ética, crítico-reflexiva e criativa em 

espaços escolares e não-escolares. 

 
 

2 Breve histórico da IES (trajetória): 

O Centro Universitário Univel, inicia sua trajetória credenciado como 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, pelo Decreto de 

10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995. Suas atividades acadêmicas 

tiveram início em 26/02/1996, com o 1º Regimento aprovado pela Portaria nº. 

1740, de 08/08/2001.  

Ao iniciar as atividades acadêmicas com infraestrutura alocada (1.995) 

que pertencia ao Colégio Auxiliadora, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 675. Em 

1.996 foi transferida para sede própria, sito a Avenida Tito Muffato, nº 2.317 

centro a IES contava com 04 cursos de graduação autorizados e com o número 

de 320 alunos. Ressalta-se que a IES foi credenciada para oferta de cursos de 

graduação na modalidade a distância pela portaria nº 325, de 16/04/2013.  

 O primeiro recredenciamento da Faculdade ocorreu pela Portaria nº 

423, de 30/04/2015, publicado no DOU, de 29/04/2015, e o credenciamento do 

Centro Universitário UNIVEL pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017, 

publicado no DOU, de 14/09/2017. 

O Centro Universitário possui 04(quatro) Polos de Apoio presencial na 

modalidade de Educação a Distância – EaD,  sendo 01(um) POLO/SEDE, 

01(um) em Marechal Cândido Rondon/PR, 01(um) em Palotina/PR, 01 em 

Medianeira/PR, são oferecidos 08 (oito) cursos na modalidade a distância 

sendo 03 (três) Bacharel e 05 (cinco) de Tecnologias e 04 (quatro) cursos na 

Modalidade a Distância de Pós Graduação Lato Sensu. 

 O Centro Universitário UNIVEL atualmente  possui 5.158 alunos 

matriculados na graduação, sendo 4.180 (presencial) e 978 (modalidade a 

distância)  e 1.836 alunos nos cursos de pós-graduação lato sensu, sendo 

1.512 (presencial) e 324 (na modalidade a distância), totalizando 6.994 alunos. 
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O Centro Universitário possui atualmente 147 docentes e 212 técnico-

administrativos.   

A instituição possui atualmente uma área de 97.682,84m² com 

22.002,48m² de área construída, com edificações especialmente desenvolvidas 

para as condições da região e 17.000m2 em estacionamento para carros e 

motos, devidamente demarcados conforme a legislação de trânsito e área livre 

de 58.680,36m² de terreno para futuras edificações. 

 
2.1 Áreas de atuação acadêmica 

 

O Centro Universitário UNIVEL apresenta cursos nas áreas de 

Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Área da Saúde, Ciências Humanas e 

Tecnologias. Além das graduações, são ofertados cursos de pós-graduação 

lato sensu da própria IES e, outros, em convênio com renomadas instituições 

do país, entre elas, FGV (Fundação Getúlio Vargas) atendendo à perspectiva 

dos egressos para uma educação continuada. 

 

 CURSOS (presencial): 

 

• Administração – Portaria/MEC nº 267, de 03/04/2017- Renovado 200 

vagas. 

• Agronomia – Portaria/ MEC nº303, de 07/04/2017 – Autorizado 150 

vagas. 

• Arquitetura e Urbanismo – Portaria/ MEC nº685, de 07/07/2017- 

Autorizado 120 vagas. 

• Artes (Licenciatura) – Portaria/ MEC nº 648, de 10/12/2013- 

Reconhecido 120 vagas. 

• Biomedicina - Resolução/CONSU n° 03, de 28/09/2017 – Autorizado 60 

vagas. 

• Ciências Contábeis – Portaria/ MEC nº 267, de 03/04/2017- Renovado 

230 vagas. 

http://www.univel.br/
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• Direito – Portaria/MEC nº 267, de 03/04/2017 – Renovado 395 vagas. 

• Educação Física- Resolução/CONSU n° 03, de 28/09/2017 – 

Autorizado 60 vagas. 

• Engenharia Civil - Portaria N.º 134, de 06/05/2016- Autorizado 180 

vagas. 

• Engenharia de Produção - Portaria/MEC nº 267,  de 27/03/2015 – 

Autorizado 120 

• Engenharia Mecânica - Portaria N.º 311, de 15/07/2016- Autorizado 

120 vagas. 

• Fisioterapia- Resolução/CONSU n° 03, de 28/09/2017 – Autorizado 120 

vagas. 

• Jornalismo – Portaria/ MEC nº 267, de 03/04/2017 – Renovado 100 

vagas. 

• Medicina veterinária- Resolução/CONSU n° 03, de 28/09/2017 – 

Autorizado 120 vagas. 

• Nutrição – Resolução/CONSU n° 03, de 28/09/2017 – Autorizado 60 

vagas. 

• Pedagogia – Portaria/ MEC nº 493, de 29/06/2015 – Reconhecido 120 

vagas. 

• Publicidade e Propaganda - Portaria/MEC nº 268, de 27/03/2015 – 

Autorizado 80 vagas. 

 

2.2 CURSOS (na modalidade à distância) 

• Pedagogia EAD- Resolução/ CONSU Nº07, de 19/12/2017 – Autorizado 

460 vagas, sendo ofertadas 100 vagas no Polo Sede. 

• Administração EAD – Portaria nº 1.041, de 03/10/2017 – Autorizado 

150 vagas. 

• Contábeis EAD- Resolução/ CONSU nº4, de 29/09/2017– Autorizado 

500 vagas, sendo ofertadas 100 vagas no Polo Sede. 
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2.3 CURSOS TECNOLOGIAS (presenciais) 

• Análise de Desenvolvimento de Sistemas – Portaria/MEC nº 793, de 

14/12/2016 – Renovado 150 vagas. 

• Design gráfico - Portaria N.º 202, de 02/06/2016 – Autorizado 80 vagas. 

• Fotografia - Portaria N.º 202, de 02/06/2016 – Autorizado 80 vagas. 

• Gastronomia – Portaria/ MEC nº 267, de 03/04/2017 – Renovado 120 

vagas. 

• Gestão Comercial - Portaria/ MEC nº 267, de 03/10/2017 – Renovado 

150 vagas. 

• Gestão de Recursos Humanos - Portaria/ MEC nº 267, de 03/04/2017 

– Renovado 150 vagas. 

• Gestão Financeira - Portaria/ MEC nº 267, de 03/04/2017 – Renovado 

150 vagas. 

• Logística - Portaria/ MEC nº 267, de 03/04/2017 – Renovado 100 

vagas. 

• Processos Gerenciais - Portaria/ MEC nº 267, de 03/04/2017 – 

Renovado 100 vagas. 

 

 

2.4 CURSOS TECNOLOGIAS (na modalidade à distância) 

 

• Processos Gerenciais EAD – Portaria/MEC nº 321, de 30/04/2015 – 

Autorizado 120 vagas. 

• Logística EAD – Portaria/MEC nº 320, de 30/04/2015 – Autorizado 120 

vagas. 

• Gestão Financeira EAD – Portaria/MEC nº 319, de 30/04/2015 – 

Autorizado 120 vagas. 

• Gestão de Recursos Humanos EAD- Portaria/MEC nº 317, de 30/04/2015 

– Autorizado 120 vagas. 
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• Gestão Comercial EAD - Portaria/MEC nº 1039, de 03/10/2017 – 

Reconhecido 120 vagas. 

 

Quadro 2. Conceitos Avaliativos Externos da IES 
 

Relação de 
Cursos 

Nota 
ENADE 

Ciclo 2012 

Nota 
ENADE 
Ciclo 
2015 

Conceito/MEC 
CPC 

Conceito/MEC 
- CC 

Administração (4) (4) (3) - 

Administração-
EaD 

- - -            (4) 

Arquitetura - - -            (3) 

Direito (4) (4) (3) (4) 

Ciências 
Contábeis 

(3) 
(4) 

(3) 
- 

Gestão 
Financeira 

(4) 
4 

(4) 
(4) 

Gestão 
Comercial 

(4) 
4 

(4) 
(4) 

Jornalismo (3) 4 (4)  

Logística (4) 4 (3) (4) 

Processos 
Gerenciais 

(4) 
4 

(4) 
(3) 

Recursos 
Humanos 

(4) 
4 

(3) 
(3) 

TADS (4)  (3) (3) 

Artes-licenciatura -  - (5) 

Pedagógia - EaD - - -             (4) 

Gastronomia - 3 3 (4) 

Pedagogia -  - (4) 

Gestão 
Comercial – EaD 

- 
 

- (5) 

Recursos 
Humanos – EaD 

- 
 

- (4) 

Gestão 
Financeira – EaD 

- 
 

- (4) 

Processos 
Gerenciais –EaD 

- 
 

- (4) 

Logística EaD -  - (4) 

Segurança no 
Trabalho EaD 

- 
 

- (4) 

Engenharia Civil - - - (4) 
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Engenharia 
Mecânica 

- 
- 

 4 

Fotografia -  - (4) 

Design Gráfico -  - (4) 
 * Selo OAB Recomenda 2016-2018                                  Fonte: MEC/INEP 

 

 
Quadro 3. Índice Geral de Curso, Conceito institucional e continuo: 

 

ANO IGC IGC CONTÍNUO CI 

2019 4 3,20121 - 

2017 (P)   4 

2010 (EAD)   4 

2016 3 2,7601 - 

2014 3 2,8627 - 

2013 3 2,8375 - 

2012 3 2,8367 - 

2011 3 2,2787 - 

2010 3 2,2425 - 
 
 

3 PERFIL SOCIOECONÔMICO DO OESTE DO PARANÁ 

 

Constituída  por 50 municípios, a região Oeste do Paraná possui cerca 

de 1.309.564 de habitantes, segundo estimativa IBGE/2017 a maior parte em 

torno de  1.106.000 de habitantes  residem na área urbanas. Mas é a 

integração com as atividades do campo que garante um desenvolvimento 

diferenciado em relação a outras regiões do Estado. 

A economia dinâmica, resultado de cadeias produtivas sólidas, gera 

riquezas e atrai  novos negócios, o que resulta em mais empregos e propicia 

melhorias constantes na qualidade de vida de sua população.  

Mapa do Estado                                       Mapa da Região Oeste  
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As cadeias produtivas da região são importantes fontes de geração de 

empregos. Dos cerca de 310 mil empregos formais em 37.099 

estabelecimentos do Oeste do Estado, mais de 51 mil (17%) são gerados pela 

cadeia produtiva agro alimentar; 4 mil pela cadeia produtiva farmacêutica; 3 mil 

pela cadeia produtiva material de transporte; e quase 9 mil pela cadeia 

produtiva do turismo. 

Os dados sócio demográficos comprovam a pujança da região.  

 

3.1 Contexto Socioeconômico da Região 

 

O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 

11.320.892 habitantes, conforme dados do IBGE (2017). A Mesorregião Oeste 

do Paraná representa 12,53% do total dos municípios do Estado, com 50 

municípios. Alguns dados são de relativa importância, principalmente os 

referentes à população rural e urbana, densidade demográfica, taxa de 

mortalidade e natalidade infantil e número de empregados por atividade 

econômica. 

A população da Mesorregião Oeste do Paraná tem apresentado 

crescimento ao longo dos anos. Entre a década de 1980 e 1990 houve um 

crescimento de 6%, no ano 2000 o crescimento foi de 12% e em 2010 houve 

aumento de 7%. Entre o período de 1980 e 2010 a Mesorregião Oeste do 

Paraná está classificada como a terceira mais populosa do Estado e é a quarta 

região que apresentou o maior crescimento do Estado. O Gráfico 1 apresenta o 

crescimento da população da Mesorregião do Oeste do Paraná ao longo dos 

anos.  

 

Gráfico 1 – Crescimento e variação da População da Mesorregião do Oeste do Paraná de 1980 
a 2010 
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Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 

O Gráfico 1 ilustra o percentual de evolução do número populacional da 

Região Oeste do Paraná. É perceptível, com base na variação dos dados que a 

população tem crescido ao longo dos anos, principalmente a partir da década 

de 2000. 

A distribuição populacional entre urbana e rural no Estado do Paraná 

apresentou modificações ao longo dos anos. Até a década de 1970 havia uma 

maior predominância da população rural, a qual representava para o Estado 

63,9%, percentual muito acima da população urbana que era de 36,1%. Após 

trinta anos, este cenário foi modificado como consequência do êxodo rural. 

Dados desse período indicam que em 2000 haviam no Estado do Paraná 

81,42% da população urbana, em relação à 18,58% da população rural. Em 

2010, os dados apesar de similares apresentaram aumentos, tendo sido 

atribuído o percentual de 85,33% para a população urbana e 14,67% da 

população rural. 

Os indicadores do Estado do Paraná foram refletidos na Mesorregião 

Oeste, cujo cenário de saída de indivíduos do campo em busca de melhores 

condições de vida nas cidades foi similar. Dados extraídos das estatísticas do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) 

indicam que este aumento na população urbana passou a ocorrer 

principalmente a partir da década de 1980, tendo se intensificado, cada vez, 
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mais nos últimos anos. O Gráfico 2 apresenta a diferença em relação a 

proporção da população urbana e rural da Mesorregião Oeste do Paraná entre 

1980 e 2010.  

 
 
Gráfico 2 – Percentual da população urbana em relação à população rural da Mesorregião 
Oeste do Paraná entre 1980 e 2010. 
 

 

Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 

O Gráfico 2 indica que a população rural da Mesorregião Oeste do 

Paraná, a partir do ano de 2000 se apresenta inferior à 20% (18,40%), em 

contrapartida, a população urbana apresentou valores acima de 80% (81,60%). 

Observa-se que existe uma tendência de que tais valores cresçam a partir de 

uma progressão geométrica, ocorrido principalmente em decorrência do 

crescimento das cidades e, como consequência, aumento na oferta de 

emprego.   

O município de Cascavel está inserido na Região Oeste do estado do 

Paraná com uma população estimada pelo IBGE/2017 em 1.309.564 

habitantes. A microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste 

Paranaense  Sua população foi estimada pelo IBGE em 2017 em 459.734 

habitantes e está dividida em dezoito municípios. Essa região possui uma área 

total de 8.515,24 km². A cidade de Cascavel conta hoje com 319.608 

habitantes conforme estimativa para 2017, e representa o 5º município mais 

populoso do Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O principal setor 
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econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 4.000 estabelecimentos 

agropecuários. Ainda há cerca de 14.458 estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços. Pela sua localização, o município prosperou no 

comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor atacadista, de 

saúde e de ensino superior. Outros ramos que têm experimentado forte 

crescimento são os de metalurgia e de confecção. 

Em 2014, a Revista Exame classificou a cidade de Cascavel como a 

43ª melhor cidade do Brasil, em pesquisa realizada pela Delta & Finance, a 

partir da análise de dados como finanças, governança, bem-estar, economia, 

segurança, qualidade de domicílios, saúde, educação digital e geral, 

consolidando diversos atributos das cidades em um índice que permita 

mensurar as diversas dimensões do processo de desenvolvimento 

socioeconômico e de seus habitantes. 

A Tabela 1 apresenta os dados educacionais da Microrregião de 

Cascavel e do Estado do Paraná, conforme dados extraídos das estatísticas do 

IPARDES (2018). 

 

Tabela 1 – Dados educacionais da Microrregião de Cascavel e do Estado do Paraná 

Educação 
Fonte Data 

Micro 

Região Estado 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2017 8.495 201.955 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2017 11.657 261.283 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2017 60.051 1.423.553 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2017 19.526 439.765 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2017 3.032 78.901 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2016 19.887 384.632 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010      - 6,28 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

Os Indicativos apresentados na Tabela 1 mostram que a grande 

maioria dos profissionais do Estado do Paraná ainda não teve acesso aos 

bancos acadêmicos, principalmente se compararmos com o elevado número 

de alunos matriculados no ensino médio na microrregião de Cascavel, sendo 

estes potenciais alunos para o ensino superior. Especificamente no âmbito da 
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cidade de Cascavel a Tabela 2 apresenta o número de matrículas ensino 

médio e educação profissional do município, conforme Sinopse Estatística da 

Educação Básica do ano de 2017, divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 28 de fevereiro de 2018. 

 

Tabela 2 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional do Município de 
Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

As informações presentes na Tabela 2 indicam que no contexto 

educacional da região oeste do Paraná, o município de Cascavel é responsável 

por 17.850 matrículas no ensino médio e educação profissional, o que indica 

que tais alunos poderão a vir ingressar no ensino superior. 

A microrregião geográfica de Cascavel é formada por 18 municípios, 

sendo eles Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo 

Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante 

do Sul, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa 

Tereza do Oeste e Três Barras do Paraná. Dispondo destes números, 

informações divulgadas pelo INEP em fevereiro de 2018 apresentam as 

estatísticas sobre número de matrículas ensino médio e educação profissional 

da Microrregião de Cascavel, conforme apresenta a Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional da Microrregião de 
Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 

Total 
Educ. 
Prof.  

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 
  

Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 13.203 1.856 105 15.164 160 2.526 2.686 17.850 

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 

Total 
Educ. 
Prof.  

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 
  

Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 19.526 1.922 534 21.982 160 2.588 2.748 24.730 
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O total de matrículas no ensino médio e educação profissional na 

Microrregião de Cascavel são de 24.730. Esses dados indicam que existe uma 

possível demanda de alunos oriundos destas modalidades de ensino para 

ingresso no ensino superior.  

 

3.2 Identidade Estratégica 

 

Missão 

O Centro Universitário UNIVEL, tem como missão “ser um centro de 

excelência em educação superior, orientado para gerar consciência 

crítica, formando empreendedores com o perfil que as transformações da 

sociedade exigem, integrados com a realidade regional”. 

 

 Visão: consolidar-se como uma instituição de ensino superior de referência 

local e regional pelo reconhecimento de sua qualidade e diferenciais 

metodológicos inovadores em ensino e aprendizagem. 

 

 Valores Institucionais: Justiça; Ética; Responsabilidade Socioambiental; 

Transparência; Voluntariado; Responsabilidade Social; Espírito de Equipe e 

Inovação. 

 
 

4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA- PEDAGÓGICA  

 
4.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

Considerando o Regimento do Centro Universitário Univel, cabe ao 

Coordenador, ao Colegiado de Curso e ao NDE (Núcleo Docente Estruturante) 

sua gestão, em articulação com as demais instâncias acadêmico-

administrativas, visando a realização dos objetivos do curso em consonância 

com a finalidade da Instituição. 
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 A IES, como um todo, busca, de forma integrada e alinhada, a 

realização concreta dos objetivos descritos no Regimento Interno, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, no PPI, que abordam as políticas institucionais, 

destacando-se as políticas de ensino, pesquisa e extensão: 

 Ensino: Propiciar ao aluno uma formação global que lhe permita 

construir competências, hábitos, habilidades e atitudes de forma crítica e 

criativa, estimulando-o a resolver problemas, estudar casos, intervir em 

realidades, prever crises, fazer predições sempre de forma ágil, versátil e ética, 

buscando seu autoaprimoramento e auto realização como pessoa e como 

cidadão, qualificando-o profissionalmente, tornando-o ciente de suas 

responsabilidades, usando para isso os recursos do conhecimento em seus 

vários níveis e modalidades, além das vivências e intervenções em realidades 

do seu cotidiano próximo ou remoto.  

Pesquisa: Desenvolver o gosto pela pesquisa, a ação criadora, 

responsável e ética, a partir de uma postura de investigação, reflexão, de 

curiosidade perante o novo e o diferente, buscando novos conhecimentos e 

procedimentos que possam complementar e estimular o ensino -aprendizagem 

a alcançar graus mais elevados de excelência e melhorar a qualidade de vida 

da população envolvida;  

Extensão: Integrar de forma efetiva e permanente, as atividades de 

extensão às suas propostas de ensino e de pesquisa para que possam 

corresponder às necessidades e possibilidades da instituição envolvida, na 

realidade local, regional e da sociedade como um todo, unindo por objetivos 

comuns as suas comunidades interna e externa com beneficio para ambas. O 

Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Pedagogia da IES mantém 

articulação com o PDI e PPI atendendo às políticas voltadas para a graduação, 

buscando a qualificação, a dinamização, a diversificação e a ampliação de 

oportunidades que resultem na melhoria da qualidade acadêmica e de sua 

contribuição ao desenvolvimento no contexto social e regional de sua 

abrangência. O Centro Universitário Univel, para atender de modo cada vez 

mais satisfatório à realidade social e profissional, local e regional, trabalha com 
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currículos flexíveis, possibilitando aproveitamento de estudos e de 

competências, bem como a inserção do aluno na vida profissional, enquanto dá 

continuidade à sua formação acadêmica. Algumas políticas definidas para a 

área acadêmica são:  

 
a) Priorizar a integração do ensino, a iniciação cientifica e da extensão;  

b) Priorizar a formação de profissionais e cidadãos socialmente 

responsáveis e empreendedores nas diferentes áreas do 

conhecimento, aptos à participação no desenvolvimento da sociedade 

em que interagem;  

c) Estabelecer áreas preferenciais para o desenvolvimento de cursos, 

orientando-os para responder às demandas do mercado de trabalho 

local, regional e nacional;  

d) Aprimorar a qualidade do estudante universitário, na sua formação 

científica, que reflita no preparo profissional, capacitado a enfrentar os 

desafios da sociedade contemporânea. 

 

Destaca-se que esta Proposta Curricular foi elaborada e é 

constantemente aprimorada a partir do diálogo com as políticas apresentadas 

no PDI1 e no PPI2 da IES, no que tange às políticas institucionais e às práticas 

do curso. O ensino e extensão são ações praticadas nas atividades regulares 

do curso. A ética como postura e o compromisso social como atitude, são 

estimulados pelos docentes dentro do cotidiano do processo de ensino 

aprendizagem.  

 

4.2 Objetivos do curso 

 

O Curso Superior de Licenciatura em Pedagogia tem por objetivo 

formar professores para atuarem na docência da Educação Infantil, nos anos 

 
1 Plano de Desenvolvimento Institucional: comumente será citado como PDI.  
2 Projeto Pedagógico Institucional: comumente será citado como PPI. 
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iniciais do Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos e no Ensino 

Médio (modalidade Normal), além de atuarem na Coordenação Pedagógica ou 

em espaços de educação não formal, conscientes de sua responsabilidade 

político-social, capazes de assumir de maneira crítica, criativa e construtiva o 

trabalho pedagógico. 

 

Objetivo geral 

 

Formar profissionais capazes de participar da organização, gestão e 

avaliação de sistemas e instituições de ensino, em contextos escolares e não-

escolares que sejam capazes, na prática, de demonstrar elevado nível de 

consciência crítica e criativa face a história e as reais condições de vida da 

sociedade brasileira. 

 

Objetivos específicos  

 

a) Fornecer o suporte teórico para a compreensão da educação 

enquanto fenômeno social;  

b) Garantir o primado do humanismo no contexto de uma sociedade 

tecnológica;  

c) Formar o educador (a) como um intelectual orgânico do seu 

tempo, à medida que considera as mudanças econômicas, políticas e culturais 

que alteram profundamente as sociedades europeias do século XIX; 

d) Tomar como base as concepções prévias dos futuros pedagogos 

sobre o quê, como e para quê ensinar determinados conteúdos; 

e) Ensinar os futuros pedagogos a analisar as situações vivenciadas 

a partir de determinados princípios teóricos, alinhadas entre si; 

f) Realizar “pesquisas envolvendo ação” em diferentes espaços 

educativos 
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g) Desenvolver atividades estruturadas que envolvam, 

simultaneamente, conhecimentos oriundos de diversos campos do 

conhecimento; 

h) Identificar de problemas educativos e a proposição de alternativas 

criativas e viáveis às questões da qualidade do ensino, assim como respostas 

que visem superar a exclusão social. 

i) Compreender as novas tecnologias de aprendizagem como 

ferramentas de mediação das relações de ensino e aprendizagem e produção 

de conhecimento.  

 

4.3 Perfil profissional do egresso 

 

Com a universalização do acesso à Escola, a sociedade brasileira - em 

especial a Escola – tem enfrentado o desafio de incorporar grupos sociais que 

historicamente foram excluídos dos processos de escolarização. No 

enfrentamento desse desafio, cabe ao Pedagogo contribuir na tarefa de 

democratizar o acesso aos conhecimentos visando, entre outros objetivos, a 

promoção de melhoria nas condições de vida das pessoas. Busca-se a 

formação de um profissional capaz de investigar, refletir, gerar conhecimento, 

gerir e ensinar tanto no âmbito escolar como em espaços não-escolares. Tais 

competências são alinhadas com aquilo que o “perfil do profissional a ser 

formado pelo Centro Universitário Univel” acentua: aprender de forma 

autônoma e contínua, realizando o duplo movimento de derivar conhecimento; 

“atuação inter/multi/trasdisciplinarmente”, trabalhando em “equipes 

multidisciplinares”, “pautar-se na ética e na solidariedade enquanto ser 

humano, cidadão e profissional”. 

Em face dessa realidade, o Curso de Pedagogia do Centro 

Universitário Univel, comprometido com a qualidade social da Educação, tem 

como objetivo formar o Pedagogo para atuar na docência na Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental e suas modalidades na 

gestão dos processos educativos formais e informais, incluindo as 
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respectivas funções de Coordenação, Direção, bem como na Orientação, 

Supervisão e Administração do Trabalho Educativo, conforme preceitos 

legais/administrativos dos sistemas de ensino. 

De modo específico, o objetivo do trabalho específico do Pedagogo 

formado pela UNIVEL centra-se nos Processos de Ensino e de 

Aprendizagem relacionados à Educação Escolar e não escolar, sendo, 

para isso, a prática pedagógica a componente curricular central que permeia 

todo o processo de formação, possibilitando que esse profissional esteja apto a 

atuar também em outros contextos educativos. 

Colocar a prática pedagógica como componente curricular privilegiado 

significa, de um lado, a possibilidade de evidenciar a centralidade do estatuto 

da cientificidade da Pedagogia como eixo norteador do processo formativo do 

profissional da educação e, por outro lado, a possibilidade de estabelecer uma 

articulação orgânica entre teoria-prática, o que favorece a criação de reais 

situações de aprendizagem para o futuro profissional da educação. 

A prática pedagógica profissional como fonte permanente e privilegiada 

de reflexão e de atuação do futuro profissional da Educação propicia a análise 

do movimento complexo existente entre as construções teóricas e as 

sinalizações da prática, assegurando uma compreensão da natureza e da 

especificidade do conhecimento pedagógico, de modo a propiciar o 

desenvolvimento de um compromisso ético e político com uma sociedade 

democrática. 

Historicamente, a Escola e os Sistemas aos quais estão vinculados têm 

sido o campo de trabalho (como professores, diretores, coordenadores, 

orientadores supervisores, planejadores, técnicos) e objetos de estudo 

privilegiado do Pedagogo, o que tem confundido tais espaços com a identidade 

desse profissional. Esta identidade entre Pedagogos e os Sistemas ou as 

Instituições Escolares tem uma razão histórica. Responsável pela socialização 

dos saberes formais, a Escola precisa de profissionais que saibam ensiná-los. 

Assim, cuidar de questões referentes ao ensino parece ser o elemento que 

define a atuação do Pedagogo nos Sistemas Educacionais. 
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No presente Projeto, são referências básicas para formação do 

Pedagogo as concepções: 

• De que a Escola é uma importante agência para a criação e 

democratização do conhecimento e para transmissão/socialização do 

patrimônio cultural da humanidade; 

• De que múltiplos processos educativos ocorrem de forma difusa, 

de maneira informal, envolvendo a sociedade como um todo; 

• De que há outros espaços de Educação onde os Processos de 

Ensino e de Aprendizagem podem ser Planejados, além da Educação Escolar; 

• De que a informação se dissemina de maneira cada vez mais 

acelerada e diversificada;   

• De que as necessidades atuais da sociedade e do mundo do 

trabalho exigem dos profissionais da Educação uma diversificação maior de 

funções. 

• De que as novas tecnologias de aprendizagem precisam estar 

presentes na formação inicial e continuada do docente e também em espaços 

escolares e não escolares no objetivo de inserir os estudantes nas relações 

tecnológicas da sociedade contemporânea.  

 

4.4 Estruturas curriculares e Representação Gráfica da Matriz Curricular: 

 

A estrutura curricular implementada neste curso considera a 

flexibilidade, interdisciplinaridade, acessibilidade metodológica e 

compatibilidade da carga horária total em horas-relógio. 

Busca, ainda, evidenciar a ocorrência da articulação da teoria com a 

prática, da oferta da disciplina de LIBRAS como obrigatório, em consonância 

com o Decreto nº 5.626/2005. 

Ao apresentar uma matriz curricular, o curso tem como preocupação 

realizar um currículo voltado para o alcance do perfil definido para o 

profissional, a partir do desenvolvimento das competências previstas no BSC, 
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estabelecidas a partir da Resolução CNE/CES nº Portaria/ MEC nº 493, de 

29/06/2015, que institui as DCNs do curso, Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de 

julho de 2015, tendo em vista o mercado de trabalho e sua articulação com as 

tendências da profissão na sociedade contemporânea.  

Em atendimento ao que recomendam as Diretrizes Nacionais para o 

curso de Pedagogia Presencial, a matriz curricular do curso ofertado pelo 

Centro Universitário Univel, será a seguinte: 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Grade 2018 

Série DISCIPLINAS CH 

1
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Sociedade e Profissão Docente 80 

Psicologia da Educação e Desenvolvimento 80 

História da Educação 80 

Sociologia da Educação 80 

Metodologia de Pesquisa (EAD) 80 

Atividades Complementares 25 

2
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Políticas Públicas e Organização Escolar Brasileira 120 

Comunicação e Expressão (EAD) 80 

Didática, Planejamento e Avaliação 120 

Filosofia da Educação 80 

LIBRAS 80 

Atividades Complementares 25 

3
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Educação e Inclusão 120 

Teorias do Currículo 80 

Planejamento de Projetos Pedagógicos 80 

Educação e Tecnologias Digitais 120 

Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil 120 

Atividades Complementares 25 

http://www.univel.br/


 

 
Centro Universitário Univel 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br  

 

Página 28 de 147 

 

4
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Cultura e Sociedade (EAD) 80 

Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação Física 80 

Alfabetização e Letramento 120 

Tópicos Especiais 40 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil 100 

Atividades Complementares 25 

5
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 80 

Fundamentos e Metodologia  das Artes 80 

Fundamentos e Metodologia da Geografia e História 80 

Educação de Jovens e Adultos 120 

Estágio Supervisionado em Anos Iniciais do Ensino Fundamental 100 

Atividades Complementares 25 

6
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Fundamentos e Metodologia do Ensino da Matemática 120 

Fundamentos e Metodologia  do Ensino de Ciências, Meio Ambiente e 
Sustentabilidade 

80 

Ensino Híbrido e Aprendizagem na Cultura Digital 80 

Pedagogia em Espaços Formais e não Formais de educação 80 

Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos 100 

Atividades Complementares 25 

7
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Gestão Educacional e Organização do Trabalho Pedagógico 120 

Movimentos Sociais e Educação no Campo 80 

Seminário: Educação Ambiental  e Sustentabilidade (APS) 80 

Estágio Supervisionado: Espaços não Formais de Educação 100 

Trabalho de Conclusão de Curso I 50 

Atividades Complementares 25 
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8
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Políticas Afirmativas de Inclusão Social 80 

Teorias Contemporâneas de Aprendizagem 80 

Seminário: Direitos Humanos e Questões Étnico-raciais 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 50 

Atividades Complementares 25 

 

 

 

 

 

 

4.5 Representação Gráfica da Matriz Curricular do curso de Pedagogia na 

Modalidade Presencial 

 

A representação gráfica da matriz curricular Pedagogia Presencial do 

Centro Universitário Univel, apresenta a organização curricular distribuídas as 

disciplinas em formação específica, formação integral, estágio supervisionado, 

prática de ensino e atividade supervisionada. 

 

 

Resumo CH 

Disciplinas 2260 

TCC 100 

Atividades Complementares 1000 

Carga Horária Total do curso 3360 
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4.5 Conteúdos curriculares 

Os conteúdos, que compõem a matriz curricular do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia, atendem as Diretrizes Curriculares Nacionais em 

vigor, são atualizados de acordo com as demandas sociais e alterações legais, 

têm carga horária correspondente à sua natureza e bibliografia adequada. 

Eles são definidos após discussão e análise realizada pelo Núcleo 

Docente Estruturante e Colegiado, sob a orientação do coordenador do curso, 

durante o planejamento do ano letivo, a partir dos planos de aulas de cada 

disciplina, que permite a cada docente uma visão sistêmica e global dos 
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conteúdos curriculares do curso e uma compatibilização de conteúdos de forma 

integrada, articulada e multifacetada. 

Os conteúdos são disponibilizados aos alunos nos Planos de Ensino e 

contemplam os seguintes itens: ementário, objetivos gerais, conteúdos 

programáticos, metodologia, avaliação, bibliografia e cronograma de ensino. 

 

4.6 Metodologia 

O desenvolvimento de uma metodologia o curso de Pedagogia - 

Licenciatura na Modalidade Presencial tem como objetivo a mediação do 

professor, de modo que instigue o aluno em sua formação para o ensino, 

pesquisa e extensão, além de repensar o papel do professor-tutor e do aluno 

no processo de ensino e aprendizagem e motivar reflexões sobre as 

experiências individuais de cada participante, juntamente com a abordagem 

pedagógica utilizada. 

Trata-se de percepções que conduzirão alunos ao 

autodesenvolvimento, à aprendizagem colaborativa, à interação entre os 

professores e alunos na sala de aula, corroborando para a formação de 

sujeitos críticos, autônomos e cidadãos. A partir de tais reflexões entendemos 

que uma metodologia devidamente planejada valoriza os processos de ensino 

e de aprendizagem que se constituem pela convergência de meios para uma 

composição eficaz para oferta de conteúdo.  

Sendo assim, as metodologias de ensino adotadas pelos cursos do 

Centro Universitário Univel fundamentam-se nos princípios da Chamada 

Pedagogia Interativa. O aluno, neste contexto, passa a condição de sujeito 

ativo no processo para adquirir conhecimento e construir as suas competências 

e habilidades. Cabe ao professor incentivar e estimular a participação do aluno 

neste processo.  

 

4.7 Estágios curricular supervisionado 

a) Concepção de Estágio: 
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O Estágio Supervisionado compreende o conjunto de atividades 

relacionadas à dimensão prático-operativa da formação profissional, 

articuladora das determinações do exercício profissional da futura profissão. 

Com os Estágios Supervisionados se pretende oferecer ao futuro profissional 

um conhecimento do real em espaços sócio-ocupacionais onde se realizam as 

práticas profissionais da futura profissão, através da relação direta com 

situações de trabalho em unidades do mundo do trabalho. Neste processo se 

dão a construção e avaliação do desenvolvimento das habilidades e 

competências necessárias ao futuro exercício da profissão. É também um 

momento privilegiado para se acompanhar a vivência dos aspectos do mundo 

do trabalho através de situações reais vivenciadas pelos acadêmicos no 

espaços sócio-ocupacionais onde se realizam os estágios. 

Nos diversos cursos de formação profissional o Estágio Supervisionado 

é uma atividade obrigatória, sendo intrinsecamente articulada com as 

dimensões do exercício profissional e com os demais componentes curriculares 

associados as diversas disciplinas do curso. 

Os Estágios Supervisionados serão orientados pelos professores 

indicados pelos cursos de acordo com as normas internas do Centro 

Universitário Univel e serão realizados no período indicado pela base curricular 

do curso. As ações efetivadas nos Estágios Supervisionados são o modo pelo 

qual o acadêmico revela sua capacidade de planejar e executar as propostas 

interventivas constituídas no decorrer do curso. Mediado pela supervisão 

pedagógica e supervisão de campo o acadêmico irá observar, diagnosticar, 

pesquisar e interagir nos espaços sócio-ocupacionais onde se dão as práticas 

de estágio. Para que estes elementos e atividades sejam materializados, a 

unidade teoria/prática será uma constante no conjunto das disciplinas 

ministradas no curso. Os dados coletados em cada estágio constituem 

elementos do empírico a serem pesquisados, transformados em dados e, estes 

dados consequentemente em informações e conhecimento, com o intuito de 

melhorar a qualidade do Ensino e servir de base para a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Ao concluir os estágios o acadêmico apresenta os resultados conforme 

as definições postas no projeto político pedagógico do curso e na política de 

estágio do curso, tendo como horizonte a socialização das informações e 

conhecimentos construídos durante o processo de realização do estágio. 

Neste sentido, os estágios supervisionados são: 

a) Uma atividade prevista no projeto político pedagógico do curso, 

como parte constitutiva da formação do profissional, realizada através de 

atividades de características eminentemente práticas, desenvolvidas em um 

espaço sócio-ocupacional adequado; 

b) Uma vivência de integralização, de revisão e de reorientação dos 

aspectos específicos da profissionalização prevista no currículo dos cursos na 

sua totalidade; 

c) Um dos processos de avaliação do profissional formando, tendo 

como parâmetro à configuração do profissional que se quer formar, expressa 

no projeto pedagógico do curso; 

d) Um momento privilegiado e culminante da articulação dos 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos 

desenvolvidos ao longo do curso. 

 

4.8 Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da 

educação básica 

O estágio curricular é atividade de ensino e, como tal, deve ser 

planejado, executado, acompanhado e avaliado pelos professores dos 

referidos cursos. Neste sentido, o trabalho do Coordenador e do Supervisor 

pedagógico se constitui em atividade docente. 

Em função da compreensão de que é uma atividade que compõe o 

projeto político pedagógico do curso, o estágio apresenta: 

a) Carga horária definida pela legislação, para cada curso; 

b) Inserção na grade curricular, devendo ser realizado no decorrer do 

Curso; 
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c) Pré-requisito para sua realização - o aluno deve estar aprovado nas 

disciplinas previstas para os semestres anteriores; 

d) Plano de ensino: ementa, objetivos, conteúdos, cronograma 

(abrangendo desde planejamento com os alunos até a conclusão das 

atividades previstas, definição do período de realização da(s) atividade(s)), 

procedimentos metodológicos, avaliação (com definição do nível de exigência, 

formas de execução, formas de avaliação e apresentação do resultado final); 

e) Obrigatoriedade de frequência nas atividades de sala de aula e na 

operacionalização do estágio, definidos em regulamentos próprios para cada 

curso; 

f) Uma coordenação de estágio, docentes supervisores (professores 

do curso e da área de conhecimento) que acompanham o desenvolvimento das 

atividades no local de estágio; 

g) Regulamentação específica para o estágio elaborada e aprovada 

pelo Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante. 

Deve-se considerar que, ao lado da competência teórica para ensinar 

aos acadêmicos os saberes teóricos, já sistematizados e organizados, o 

professor precisa ensiná-los a produzir novo saberes e a trabalharem com o 

“saber científico”, apropriado e/ou produzido, aliado ao “saber popular”, difuso e 

desconsiderado, visando a integração destes “saberes” e a melhoria da 

qualidade de vida. Portanto, uma perfeita integração entre os locais de 

atuação, denominados campo de estágio, e IES é essencial para o 

desenvolvimento concreto do que se entende por Estágio Supervisionado. 

Essa integração supõe um elo permanente entre as Instituições do 

mundo do trabalho e a IES, por meio de seus docentes e discentes, permitindo 

que a realidade dos locais de trabalho e suas práticas possam ser observadas, 

analisadas e discutidas pelos futuros profissionais e que, ao mesmo tempo, 

possa receber da IES apoio para a resolução de problemas teórico/práticos.  

A princípio, são considerados espaços para a realização dos estágios, 

ou campos de estágio os diversos espaços sócio-ocupacionais, no mundo do 

trabalho, onde profissionais realizam seu exercício da profissão, nas diversas 
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áreas, considerando as singularidades e particularidades a ela inerentes. 

Nestes espaços são realizadas atividades de: observação, análise e 

compreensão do exercício profissional ali realizado; planejamento e execução 

de projetos, programas e atividades diversas de estágio obrigatório; avaliação e 

aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos relativos ao campo 

específico de atuação profissional; vivência efetiva de situações do exercício da 

profissão; avaliação, e sistematização das atividades práticas realizadas. 

Entretanto, para serem considerado campo de estágio as instituições 

devem: 

a) Apresentar condições para planejamento e execução das 

atividades de estágio; 

b) Permitir a avaliação e o aprofundamento dos conhecimentos 

teórico-práticos do campo de trabalho; 

c) Possibilitar a vivência efetiva de situações concretas de vida e 

trabalho, dentro do campo profissional;  

d) Disponibilizar a infraestrutura material e recursos humanos 

necessários à realização das atividades propostas; 

e) Aceitar as condições de supervisão e avaliação dos estagiários 

propostos pelos cursos do Centro Universitário; 

f) Concordar e acatar as normas disciplinares do Estágio 

Supervisionado Obrigatório do Centro Universitário; 

g) Permitir que a organização do estágio possa ser convertida em 

instrumentos jurídicos, como acordo de cooperação, convênio, termos de 

compromisso, etc., onde estejam acordadas todas as condições de realização 

do estágio; 

h) Possuir profissionais habilitados atuando no campo escolhido 

para o estágio. 
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4.9 Estágio curricular supervisionado obrigatório – relação teoria e prática 

Todos os docentes, durante o processo de desenvolvimento dos 

componentes curriculares, visando o estágio, deverão considerar como 

essenciais para a formação profissional: 

a) O acolhimento de toda a diversidade cultural; 

b) O aprimoramento e o incentivo às práticas investigativas; 

c) O domínio do conhecimento básico para que os acadêmicos possam 

desenvolver a capacidade de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver juntos e aprender a ser, considerando os mesmos como seres sociais e 

a necessidade de inserção destes no espaço e no tempo histórico, político, 

econômico e social; 

d) O uso de tecnologias e materiais inovadores, e a utilização de 

metodologias que respaldem as práticas pedagógicas necessárias e 

adequadas para o êxito do processo ensino-aprendizagem; 

e) O desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades que fomentem o 

trabalho em equipe, com vistas à preparação para o exercício do planejamento 

participativo e interdisciplinar no ambiente profissional e social. 

A coordenação do Estágio Supervisionado caberá a um docente do 

Curso cujo perfil, em linhas gerais, esteja adequado às funções de: 

• Selecionar e firmar convênios com as instituições envolvidas no 

campo de estágio; 

• Acompanhar, por meio de visitas in loco, a adequação das atividades 

realizadas pelos discentes às finalidades previstas no Projeto Pedagógico do 

Curso; 

• Acompanhar, por meio de reuniões mensais, o trabalho realizado 

pelos supervisores de estágio. 

Entende-se como supervisão de estágio o acompanhamento, tanto nas 

atividades que antecedem a prática efetiva, quanto à assessoria dada ao aluno 

no decorrer de sua prática profissional, por docentes autorizados pela 

coordenação de estágios do curso, de forma a proporcionar aos estagiários o 
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pleno desempenho de ações, princípios e valores inerentes à realidade da 

profissão em que se processa a vivência prática. 

Podem ser supervisores de estágio todos os docentes com formação na 

área objeto dos cursos e experiência profissional. 

O estágio, enquanto parte integrante de um processo de formação 

profissional requer acompanhamento e avaliação sistemática constante. O 

acompanhamento se faz necessário para empreender uma avaliação 

qualitativa que permita, sempre que necessário, indicar correções e 

redimensionar os encaminhamentos feitos, de forma que o perfil profissional 

traçado no projeto pedagógico do curso seja atingido. 

As atividades de estágio são acompanhadas e assessoradas no 

decorrer de sua realização, por docentes indicados pela coordenação de 

estágios do curso, de forma a proporcionar aos futuros profissionais o pleno 

desempenho de ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão.  

A avaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do processo de 

acompanhamento, controle e avaliação institucional extensível a todo processo 

de ensino. A avaliação deve ser ampla, contemplar o processo teórico da 

construção do conhecimento, bem como as formas de organização deste, 

articuladas com os fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e 

técnico-operativos. A avaliação deve prover informações e dados para a 

realimentação do Currículo do Curso, tendo como meta a busca de 

mecanismos e meios de aprimorar a qualidade do ensino ofertado pelo Centro 

Universitário Univel. 

A avaliação dos estagiários será feita pelo docente-supervisor, de forma 

sistemática e contínua, pelos alunos através de auto-avaliação e, quando for 

necessário, ouvindo as opiniões dos membros da comunidade envolvidos no 

processo. 

Em relação ao Estágio Supervisionado, o Centro Universitário Univel 

possui regulamento específico para atender ao Curso. 

Do primeiro ao oitavo semestre a pesquisa estará presente por 

intermédio das disciplinas curriculares tendo nas Práticas Pedagógicas e nos 
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Estágios Supervisionados lócus privilegiados de pesquisa. Partindo do 

pressuposto que a educação lida com a questão da formação do ser humano, a 

qual envolve aquisição de conhecimentos e valores e que esta formação se dá 

por meio do currículo, entendido no seu sentido amplo, abarcando todas as 

ações formativas, explícitas ou não, o currículo, é a questão central da 

instituição ou contexto educativo em torno dos quais os papéis profissionais se 

distinguem e se articulem. 

Nas Práticas Pedagógicas, no Estágio Supervisionado o acadêmico 

deverá exercitar a habilidade de relacionar teoria e prática; observar e 

compreender a realidade da organização escolar e/ou outros contextos 

educacionais no seu todo, desenvolvendo assim sua capacidade investigativa; 

definir questões/problemas relevantes que serão objeto específico, enquanto 

foco de sua formação; bem como elaborar proposta de ação exequível frente à 

realidade educacional vivenciada nos campos de estágio com vistas à sua 

atuação profissional em ambientes educativos formais ou informais. 

Assim, essa formação deverá contemplar as seguintes áreas de atuação 

do pedagogo: Administração escolar, Supervisão escolar, Orientação 

Educacional e coordenação pedagógica, conforme exigências dos sistemas de 

ensino, nas diferentes esferas administrativas. Será desenvolvido a partir das 

seguintes atividades:  

a) escolha do campo de investigação;  

b) observação e análise do contexto mais amplo das instituições ou 

contextos de observação e intervenção pedagógica  

c) escolha de uma questão específica e análise mediante observação, 

obtenção de informações necessárias para a compreensão da 

questão/problema;  

d) elaboração de propostas de ação;  

e) implementação e avaliação das propostas. 

Todo o processo será desenvolvido em articulação com os profissionais 

das diferentes instituições/contextos atendendo às necessidades de formação 

do pedagogo, bem como às necessidades dessas instituições/contextos.  
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4.10 Atividades complementares 

As atividades complementares foram incorporadas neste projeto 

pedagógico como enriquecimento e flexibilidade da matriz curricular para 

permitir uma formação holística e diversificada do graduando do curso de 

Pedagogia- Licenciatura na Modalidade Presencial. Assim, o curso poderá 

promover eventos e/ou atividades acadêmicas que serão aproveitados pelo 

aluno, em forma de créditos, para complementação do seu currículo. Estas 

atividades, que correspondem a 5% da carga horária total do curso, poderão 

ser trabalhos de extensão, palestras, seminários, congressos e conferências, 

voluntariado, monitoria e até mesmo disciplinas não previstas no currículo 

pleno. A coordenação do curso fica encarregada de controlar e registrar as 

atividades desenvolvidas pelos acadêmicos. 

Essas atividades, de natureza acadêmica, profissional e sociocultural, 

visam estimular a prática de estudos independentes de caráter interdisciplinar, 

possibilitando aos discentes novos conhecimentos, adquiridos não somente no 

ambiente escolar, mas também em atividades independentes, especialmente 

nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à 

comunidade. 

As atividades complementares têm como objetivos: 

• Diversificar, enriquecendo, a formação profissional oferecida nos 

cursos de graduação por meio da flexibilização e prolongamento da sequência 

curricular; 

• Possibilitar ao aluno a aquisição de experiências diversificadas 

inerentes e indispensáveis ao seu futuro profissional; 

• Aproximar a realidade acadêmica ao mundo de trabalho, 

estabelecendo ao longo do curso a integração entre as diversas peculiaridades, 

oportunizando ao aluno traçar uma trajetória pessoal e autônoma. 
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4.11 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC ) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste num momento de 

síntese e expressão da totalidade da formação profissional, por meio do qual o 

acadêmico sistematiza os resultados de um processo formativo-investigativo, o 

TCC será um momento ímpar para a formação do aluno, ao passo em que este 

assumirá uma produção intelectual própria. Ao elaborar deverá partir de 

indagação de um problema de pesquisa, preferencialmente relacionado à sua 

área de estágio e da prática profissional, complementado, por sua vivência nos 

seminários e nas oficinas, que possibilitam a investigação, o debate e a 

produção sobre a temática investigada.  

O Trabalho de Conclusão de Curso configura-se como o primeiro 

processo de construção, sistematização e produção de conhecimento do 

acadêmico, realizado nos padrões científicos, elaborado sob a orientação de 

um docente da unidade de ensino, de acordo com sua área de conhecimento e 

experiência profissional. 

É importante ressaltar a interligação existente entre os conteúdos das 

diferentes disciplinas, a metodologia das oficinas de formação profissional, os 

seminários, a prática profissional, o estágio supervisionado e o Trabalho de 

Conclusão de Curso, pois estes estão sempre numa relação de 

interdependência, completando-se e realimentando-se mutuamente. Desse 

modo, a elaboração do TCC não se inicia no último semestre do Curso, mas é 

uma construção que deve se solidificar ao longo de todo o Curso, alicerçada 

pelas demais disciplinas, que contribuem para fundamentação teórica e 

relacionamento teórico-prático do problema de pesquisa. 

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, o Centro Universitário 

Univel, possui regulamento específico para atender ao Curso. Segundo o 

Regulamento dos TCCs, destacam-se: 

1. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito 

indispensável para a colação de grau, devendo apresentar-se na forma de 

Artigo Científico. 
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2. O TCC consiste em trabalho individual sobre tema relevante, 

fundamentado nos diferentes processos de investigação metodológica. 

3. São objetivos gerais do TCC propiciar aos alunos do Curso a 

oportunidade de demonstrar as habilidades e competências adquiridas, 

estimular o aprofundamento temático, a produção científica, a consulta à 

bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação 

crítica. 

4. O TCC será desenvolvido sob a orientação de um docente do 

Curso, nas áreas afins, segundo as linhas de pesquisa definidas em cada curso 

e nos termos do regulamento específico. 

5. O TCC é atividade de natureza acadêmica, curricular e 

obrigatória, com carga horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso. 

6. A estrutura da Monografia ou do Artigo Científico deverá estar de 

acordo com as regras da ABNT e com o Manual de Normas Técnicas de 

Monografia do Centro Universitário Univel. 

7. O artigo deverá ser depositado na Secretaria Acadêmica, 

segundo calendário institucional, em arquivo digital e em duas vias 

encadernadas, devidamente assinadas pelo professor orientador, sob pena do 

não recebimento da mesma. 

8. No dia da defesa do TCC, o professor orientador deverá entregar 

à Coordenação do Curso: o “Relatório de Orientações”, no qual atesta 

formalmente o acompanhamento do processo de elaboração do TCC; o 

“Parecer Final do(a) Professor(a) Orientador(a)”. Caso o parecer do professor 

orientador seja desfavorável à defesa do TCC, esta não ocorrerá e o aluno 

deverá requerer a Segunda Chamada da mesma, não perdendo ponto na 

próxima defesa. 

9. O Centro Universitário Univel prevê mecanismos efetivos de 

acompanhamento e de cumprimento do Trabalho de Conclusão de Curso, que 

no momento da construção do seu Projeto Pedagógico, foi estabelecido que 

este poderá ser apresentado através de diferentes modalidades, como: uma 
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monografia, publicação de artigo científico em revista com registro de ISSN, 

apresentação de trabalhos científicos em Congressos Nacionais. 

10. Com os mecanismos de acompanhamento na conclusão do 

curso, fica assegurado que os acadêmicos, no desenvolvimento dos seus 

trabalhos de conclusão de curso de Licenciatura em Artes, terão apoio e 

orientação adequada e que, depois da avaliação da monografia apresentada, 

haverá retorno dos resultados aos alunos, para que os mesmos possam revisar 

seus trabalhos e entregar produtos revisados e acabados.  

 

4.12 Apoio ao discente 

4.12.1 Política Institucional de Atendimento ao Discente 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideias, 

valores, conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez 

maior o número de jovens e adolescentes que ingressam nas Instituições de 

Ensino Superior em busca de uma formação acadêmico-profissional e 

científica, não se encontrando ainda sedimentada a complexa escolha 

profissional. Assim, constitui desafio às Instituições Superiores romper com tal 

paradigma superando o distanciamento entre o jovem universitário, os cursos 

oferecidos, o mercado de trabalho e suas expectativas em relação à escolha 

profissional. Neste processo de construção da identidade profissional, as 

Instituições de Ensino superior tem sido conclamadas a orientar, informar e 

dirimir dúvidas e questionamentos que permeiam o universo do discente. 

Atenta ao compromisso social, o Centro Universitário Univel direciona 

esforços no sentido de proporcionar uma sólida formação científica aliada as 

ações voltadas ao desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em 

programas de estímulo e incentivo ao discente nos campos sociocultural e 

técnico-científico. 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração 

do discente, que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem 

atendimento individualizado, e tem continuidade com a realização das aulas 
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inaugurais, nas quais são apresentadas as estruturas acadêmicas e 

administrativas, dando ênfase ao PDI e PPC do respectivo curso.   

Vale ressaltar que a IES promove anualmente o Projeto Universidade 

Aberta a comunidade, evento denominado “Univel Play”, no qual alunos do 

ensino médio visitam toda a estrutura física e laboratórios do Centro 

Universitário, bem como assistem vídeo referente ao dia a dia da IES e 

participam de palestras referente a diversidades das profissões, cuja média 

anual de alunos chegam à 5.000, sendo que os colégios atendidos são os 

locais e distantes até 120 km da cidade de Cascavel.  

 

4.12.3 Estímulos à permanência 

 

O Centro Universitário Univel, preocupado em assegurar à comunidade 

acadêmica um ambiente saudável para o ensino pedagógico, bem como 

assegurar condições para que não ocorra evasão/afastamento escolar, 

oferecerá Programa de Nivelamento e Atendimento psicopedagógico, conforme 

abaixo: 

 

4.12.3.1 Programa de nivelamento 
 

O Centro Universitário Univel possui o projeto Programa de Nivelamento, 

que é desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo oferecido na 

modalidade de educação a distância.  

Tem como objetivo recuperar as deficiências de formação dos 

ingressantes, o Centro Universitário Univel oferece aos seus alunos cursos de 

nivelamento, ministrados anualmente, ofertados em língua portuguesa e 

matemática básica. Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos 

alunos que não conseguem acompanhar adequadamente o aprendizado. 

Dessa maneira, acredita-se estar atendendo os alunos com deficiência de 

formação, garantindo sua permanência na vida acadêmica. 
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a) Projeto Matemática Básica 

Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a Matemática é 

constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos. 

Estes conceitos devem ser devidamente compreendidos, caso contrário, 

estudar está disciplina será considerada difícil. 

O maior objetivo deste projeto é oferecer aos alunos que não tiveram 

uma formação adequada no ensino médio, conhecimentos e condições 

suficientes para um bom desempenho ao longo de seus cursos de graduação, 

apostando sempre na filosofia de que todo aprendizado é eficaz quando da 

valorização da parte básica e do seu devido aprofundamento. 

Os cursos de nivelamento são oferecidos de forma continuada ao longo 

do ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma gratuita para o 

aluno. 

 

b) Projeto Nivelamento de Português 

A Língua Portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de 

comunicação e expressão de ideias e sentimentos, um sistema dinâmico, com 

organização própria (gramática), que está em constante uso (leitura e produção 

– oral e escrita). 

Pensando nisso, é desenvolvido no Centro Universitário Univel o projeto 

de nivelamento, no qual participarão os alunos que possuem dificuldades na 

gramatica e ortografia. Seu maior objetivo é tornar a Língua Portuguesa um 

instrumento real de expressão, ganhando organização, clareza e fluência. 

 

4.12.3.2 Organização Estudantil (Espaço para Participação e Convivência 
Estudantil)  
 

O Centro Universitário Univel entende que uma gestão democrática 

necessita de uma organização estudantil bem estruturada, ciente de que a 

articulação política dos mais distintos setores da IES é extremamente 

necessária e saudável ao ambiente acadêmico.   
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Assim, a instituição tem procurado, sistematicamente, incentivar a 

organização do Centro Acadêmico dos Estudantes, com a destinação de 

espaço físico para sua organização e estruturação, equipado com mobiliário e 

equipamento computacional. Além disso, tem procurado dar apoio a todas as 

iniciativas programadas pelo Diretório Central do Estudante (DCE), bem como 

para a organização das competições esportivas, atividades culturais e de 

festividades.  

Destaca-se que o Centro Universitário dispõe de uma ampla área de 

convivência para os estudantes, onde está instalada uma adequada cantina e 

restaurante que propiciam uma excelente praça de alimentação para os 

estudantes. 

A representação estudantil tem por objetivo promover a cooperação da 

comunidade acadêmica e o aprimoramento da IES. 

Ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) compete indicar os 

representantes discentes, com direito a voz e voto junto aos órgãos colegiados 

da IES, vedada a acumulação. 

São objetivos do Diretório Central dos Estudantes: 

• Representar os estudantes de graduação, no todo ou em parte, 

judicial ou extrajudicialmente;  

• Defender os interesses gerais dos estudantes e de cada um em 

particular; 

• Promover e incentivar todas as formas de organização dos 

estudantes; 

• Cooperar com os estudantes secundaristas e com suas entidades 

representativas; 

• Incentivar as relações amistosas entre as organizações 

estudantis; 

• Defender a qualidade do ensino; 

• Defender a democracia e as liberdades fundamentais do homem 

e da mulher; 
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• Difundir e fomentar as atividades culturais e artísticas entre os 

estudantes e a sociedade; 

• Divulgar e defender as bandeiras e resoluções do Congresso, 

dentro dos fóruns do movimento estudantil da IES, Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), da União Nacional dos Estudantes (UNE) e para a 

sociedade.  

 

4.12.3.3 Programa de Apoio Psicológico e Psicopedagógico 
 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito a vida 

acadêmica, o Centro Universitário Univel criou um Núcleo de Apoio 

Psicológico/Psicopedagógico (NAPP). Nele são abordados temas como 

desempenho acadêmico, acompanhamento psicopedagógico, inclusão 

educacional, além de servir como atendimento psicológico ao corpo discente. 

O NAPP tem por objetivos:  

• Contribuir para a formação integral do discente, considerando 

aspectos sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

• Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, 

coordenadores de curso e diretores;  

• Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor 

desempenho dos discentes;  

• Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo 

um espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades, seja na vida 

acadêmica ou na vida pessoal, desde que esteja interferindo no processo 

acadêmico;  

• Quando necessário, realizar intervenções com o apoio de 

familiares dos discentes, a fim de esclarecer as intercorrências vivenciadas no 

Centro Universitário Univel;  

• Orientar profissional e academicamente; 

• Fornecer apoio psicopedagógico. 
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O NAPP é composto por profissionais com formação nas áreas da 

Psicologia e Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia. Além do 

atendimento especializado citado, o aluno tem o apoio extraclasse realizado 

pela Coordenação de Curso e pelos Professores. 

 

4.12.3.4 Programa de apoio financeiro  

O Centro Universitário Univel possui um Programa de Apoio Financeiro 

próprio, além de participar de programas institucionais, gerenciados pelo Poder 

Público Federal. Possui, ainda, diversas parcerias com empresas, órgãos 

públicos e entidades representativas de classe. Estes programas estão 

descritos a seguir:  

 

• Plano Alternativo de Pagamento - PAP  

Com recursos próprios da Faculdade, que visa à concessão do 

benefício da postergação de pagamento de até 50% da mensalidade para 

alunos do primeiro ano do curso que, por motivo justificado, não foram 

atendidos pelo FIES. Tal financiamento deverá ser ressarcido após a conclusão 

do curso e no mesmo prazo do benefício usufruído.  

 

• Financiamento Estudantil – FIES 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação 

no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os 

custos de sua formação. Trata-se de um programa existente apenas para 

alunos regularmente matriculados em instituições particulares cadastradas no 

Programa e que possuam avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

MEC. 

 

• Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições 
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privadas de educação superior, com avaliação positiva nos processos 

conduzidos pelo MEC e que tenha estudado e concluído seus estudos na 

escola publica, bem como ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio 

- ENEM. 

 

• Bolsa Desconto Família 

É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau 

(cônjuge e/ou filhos) matriculados na Faculdade, desde que o pagamento da 

mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

 

• Bolsa de Estudos para Funcionários  

A mantenedora, baseada na convenção coletiva, assegura aos seus 

funcionários bolsa parcial para realização de seus estudos. O programa tem 

por finalidade o incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e competências por 

meio dos cursos oferecidos pelo Centro Universitário Univel.  

 

• Bolsa Estágio na IES  

A IES visa apoiar os alunos que apresentam carência socioeconômica 

e disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da instituição. O 

aluno recebe uma bolsa estudo/estágio na IES, sem prejuízo de suas 

atividades acadêmicas. O termo de compromisso é válido por um ano, podendo 

ser renovado por mais um ano, de acordo com a indicação e/ou solicitação do 

setor assistido.  

 

• Bolsa Egresso  

O acadêmico egresso do Centro Universitário Univel terá um incentivo 

entre 10 e 20% para cursar um curso de pós-graduação Lato Sensu e/ou uma 

nova graduação oferecida pela IES. 
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4.12.3.5  Atendimento Extraclasse 
 

O Centro Universitário Univel apoia a participação de seus alunos em 

atividades de monitoria, de iniciação científica, nos programas de extensão e 

em eventos diversos, de natureza educacional, cultural e científica, como 

estratégia do processo ensino-aprendizagem.  

O exercício da monitoria e a participação dos alunos em projetos e 

programas de iniciação científica e de extensão, sempre sob a orientação 

docente, fazem parte da estratégia de aprendizagem, objetivando também o 

estreitamento da relação professor-aluno e complementando o atendimento 

extraclasse. 

O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) será realizado pela 

Coordenação do Curso, pela Coordenação Pedagógica e pelos Professores. 

 

4.12.3.6  Ouvidoria 
 

Buscando atender os anseios da comunidade acadêmica, corpo 

docente e funcionários em geral, a Ouvidoria da instituição compreende a 

análise de quaisquer observações que possibilitem adequação e 

redirecionamento em busca de avanços qualitativos. Tais considerações são 

encaminhadas aos setores responsáveis e atentamente assistidas em suas 

eficazes consolidações.  

 

O que faz 

Recebe, analisa e encaminha sugestões, informações e 

questionamentos sobre diversos setores da IES, acompanhando todo o 

processo até seu desfecho. 

 

Público Alvo 
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Atende os acadêmicos, professores, funcionários, fornecedores e 

comunidade em geral. 

 

Formas de contato 

O contato pode ser feito por telefone, pessoalmente, e-mail: 

ouvidoria@univel.br ou no link do site da IES - 

http://www.univel.br/atendimento/ouvidoria. 

 

4.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

 

O processo de avaliação da qualidade do curso de Pedagogia – 

Licenciatura na Modalidade a Presencial do Centro Universitário Univel será 

realizado de forma permanente pelo NDE e colegiado do curso. Essa avaliação 

necessitará de inserção no processo de avaliação institucional desenvolvido 

pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, tanto no 

que diz respeito à sua autoavaliação, como na avaliação do curso. Nesse 

contexto, tal prática avaliativa estender-se-á ao projeto pedagógico, oferecendo 

subsídios para a tomada de decisões, possíveis ajustes e correções, 

compreendendo as fragilidades identificadas no decorrer do curso. Esta 

avaliação deverá, portanto, cumprir:  

a) Função Pedagógica: para comprovar o cumprimento dos objetivos 

e das habilidades e competências do curso;  

b) Função Diagnóstica: para identificar os progressos e as 

dificuldades dos professores e dos alunos durante o desenvolvimento do curso;  

c) Função de Controle: para introduzir, em tempo hábil, os ajustes e 

correções necessárias a melhoria do Curso. 

Trata-se de um processo avaliativo de natureza preventiva e de caráter 

cumulativo, cabendo ao coordenador do curso, colegiado do curso e NDE, 

além da participação representativa discente a coordenação dessa atividade. 

Em conformidade com a concepção de avaliação do SINAES, na avaliação do 

projeto deverão ser utilizados procedimentos geradores de dados quantitativos 
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e qualitativos, de forma a garantir uma análise global da execução do Projeto 

Pedagógico e do desenvolvimento do curso. 

Para garantir o sucesso deste processo a instituição conta também 

com o trabalho dinâmico da Comissão Própria de Avaliação - CPA, avaliações 

internas, avaliações externas e sugestões de egressos.  

Das Instâncias da Avaliação dos Projetos de Curso: 

A Avaliação dos Projetos de Curso acontece em várias instâncias no 

âmbito institucional: 

I. no Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso. 

II. no Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento, 

Planejar, Acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos regulares 

do curso (prevê representatividade discente); 

III. na CPA, a qual comete a avaliação institucional nas 10 dimensões 

orientadas pelo SINAES (prevê representatividade discente); 

IV. no Conselho Superior (CONSU) da IES. 

 

4.14 Atividades de tutoria 

No âmbito da educação à distância, pode-se definir tutoria como o 

conjunto de ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar 

as capacidades básicas dos acadêmicos, orientando-os, dirigindo-os, 

motivando-os avaliando-os para que obtenham crescimento intelectual e 

autonomia, ajudando-os a tomar decisões em vista de seus desempenhos e 

participações como acadêmicos.  

A atividade de Tutoria, portanto, diz respeito ao acompanhamento 

próximo e a orientação sistemática de grupos de alunos realizada por pessoas 

experientes na área de formação. Tem como objetivos gerais ampliar as 

perspectivas na formação, integrando as dimensões biológicas, psicológicas e 

sociais, elaborando coletiva e criticamente a experiência de aprendizagem. A 

IES percebe a importância estratégica da tutoria para o sucesso da prática de 

ensino e aprendizagem na modalidade de Educação a Distância - EaD, e tem o 
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tutor(a) como apoio fundamental para a efetivação de uma aprendizagem 

remota. 

No curso de Pedagogia do Centro Universitário Univel temos a oferta 

das disciplinas de núcleo comum aos demais cursos ofertados nesta 

modalidade, sendo Metodologia da Pesquisa, Comunicação e Expressão e 

Cultura e Sociedade, de modo que contribua para a formação integral do 

acadêmico e o relacionamento com a tecnologia educacional, por meio da 

plataforma moodle, sendo acompanhados pela equipe de tutoria. 

 Para isso a IES seleciona e capacita profissionais gabaritados, não 

somente em suas respectivas áreas de formação e atuação técnica, mas 

também que atendam o perfil do educador, tão necessário à função. Desta 

forma o NEAD organizou uma equipe de tutoria composta de especialistas e 

mestres para atuarem no atendimento das demandas de cursos e disciplinas 

desta modalidade. 

Cada tutor (a) é preparado para orientar e atender os alunos não 

somente nas questões de conteúdo, mas também nas questões motivacionais 

e de acesso sempre dentro de um prazo máximo de quarenta e oito horas. 

 Aos tutores do NEAD também cabe o cumprimento de cronogramas 

de estudos previamente estabelecidos a partir de uma rotina de atividades 

diárias de interações com os alunos e com atividades que fomentam a 

utilização dos recursos e ferramentas disponíveis no ambiente virtual de 

aprendizagem, no material didático impresso ou mesmo nos encontros 

presenciais no Polo. 

 No NEAD os tutores respondem pela aplicação prática da trilha de 

aprendizagem que foi planejada e organizada no sentido de distribuir os 

conteúdos didáticos alinhados com o desenho educacional proposto. 

São atribuições específicas dos tutores: apoiar o professor da disciplina 

do desenvolvimento das atividades docentes; participar da preparação e 

veiculação das atividades fórum, chats etc.; manter regularidade ao AVA e dar 

retorno às solicitações dos alunos imediatamente. 
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4.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de 

tutoria 

O tutor é responsável pelo atendimento aos discentes no polo tem 

como principal papel orientar o processo de estudos dos discentes e esclarecer 

suas dúvidas de procedimentos de acesso e sobre a metodologia de ensino. 

Esse profissional detém conhecimento sobre a área do curso, aderência 

acadêmica e domínio das técnicas indicadas para o desenvolvimento da ação 

docente nesta modalidade de ensino.  

O atendimento aos alunos será presencial ou virtual, ocorrendo em 

sala de estudos apropriadas, localizadas no polo de apoio presencial. O tutor 

está subordinado administrativamente ao coordenador do polo, e 

academicamente interage com o professor da disciplina para questões 

relacionadas ao conteúdo, e com o coordenador de curso para questões 

relacionadas à metodologia e à progressão acadêmica do curso. 

 

2.16 – Experiência do corpo de tutores em educação a distância  

As tutoras possuem dedicação integral e acompanham o 

desenvolvimento dos alunos nas disciplinas interativas, sendo que os 

Professores das disciplinas realizam o acompanhamento, diálogo e 

intervenções necessárias no processo de ensino aprendizagem. 

 

TUTORAS EXPERIÊNCIA NA TUTORIA EAD 

Patricia Junges 2 

Flavia Adada 6 

 

PROFESSORES FORMADORES EXPERIÊNCIA NA TUTORIA EAD 

Cézar Roberto Versa 6 

Lademir Renato Pietrich 5 

Gislaine Genaro 2 
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2.17 - Relação de Docentes e Tutores – Presenciais e a Distância – por 

Estudante 

 

O tutor é a peça chave na educação à distância e nas disciplinas 

interativas, cabe a ele fazer a mediação das atividades pedagógicas e 

atividades de interação entre os professores, alunos e os conteúdos. O tutor 

atua como facilitador do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o tutor tem 

o papel de orientar e apoiar o estudante durante seu aprendizado. Para tanto, 

esse profissional é possuidor de determinadas competências como, por 

exemplo, conhecer o conteúdo das disciplinas, sendo capaz de ajudar o aluno 

nas dificuldades que se apresentarem, permitindo que este aluno se sinta 

confortável e motivado para explorar todos os recursos que estão disponíveis 

para seu aprendizado, dentre eles, a participação em atividades colaborativas, 

bem como o incentivo no desenvolvimento de sua autonomia e independência 

para a realização de seus estudos. 

É responsável por incentivar o aluno na realização de seu curso assim 

como, fornecer informações fundamentais como, por exemplo, datas de 

atividades e provas. É função do monitor também, orientar o aluno sobre o 

acesso ao Ambiente Virtual e as ferramentas das quais ele dispõe para que 

seu aprendizado seja agradável e eficiente, lembrando, é claro, do 

cumprimento de prazos e realização das atividades propostas. 

A relação entre o número de estudantes e o total de docentes/tutores 

(presencial e a distância) contratados é em média de 12,84.   

 

4.16 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo 

ensino-aprendizagem 

O Centro Universitário Univel atenta à crescente necessidade de 

inserção dos recursos de tecnologia da informação e comunicação - TIC’s - 

para auxiliar no ensino de competências fundamentais para a sobrevivência do 

profissional moderno implantou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que tem 

como objetivo gerenciar todas as informações acadêmicas. Através dele, os 
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alunos, professores e secretaria têm acesso à informações acadêmicas em 

tempo real, todos os dias e de qualquer local. 

Esta ferramenta de Tecnologia da Informação, que tem por objetivo 

auxiliar a construção e a dinâmica das aulas e atividades, compreende entre 

outras facilidades: 

I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas, via Central, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos 

alunos durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais 

como artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas 

as atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e 

biblioteca para utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores 

de apresentação necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A 

inserção destas novas tecnologias da informação e comunicação permite a 

utilização de recursos telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e 

a integração de todos os entes do ensino e educação.  

Os Laboratórios de Informática da IES buscam promover e 

disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando 

com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de 

software quanto de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso a 

internet, estão disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de 

servidores. 
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Assim, a Educação e o conhecimento sempre serão fatores 

indispensáveis para qualquer nação se desenvolver. Contudo, nas últimas 

décadas educação e conhecimento se tornaram elementos diferenciadores no 

mundo capitalista competitivo. Depreende-se de estudos já realizados, que um 

país só alcança patamares de desenvolvimento e competitividade quando é 

capaz de proporcionar educação de qualidade à sua população. Nesse sentido, 

afirma-se que o crescimento e desenvolvimento de um país, seja na esfera 

econômica, política ou social, são proporcionalmente dependentes do nível 

educacional proporcionado à sua população (ALLEN; SEAMAN, 2010).  

Com o objetivo de proporcionar maior acesso à educação superior, a 

IES propõe o desenvolvimento de mecanismo a partir de propostas de novos 

polos no Estado do Paraná e em outros estados, através de diagnósticos que 

comprovem a demanda existente e as necessidades do município em prol da 

melhoria do acesso à educação no país. A Educação a Distância tem sido um 

importante instrumento de viabilização do acesso à educação superior, pois 

amplia oportunidades a indivíduos e grupos que muitas vezes não possuem 

flexibilidade de tempo e recursos necessários para ingressarem em cursos 

presenciais.  

Ressalta-se que para o desenvolvimento eficiente das atividades 

pedagógicas inerentes aos cursos na modalidade Presencial e a de Educação 

a Distância – EaD, a IES deverá viabilizar os polos de apoio presencial em 

municípios, em sua maioria do interior, visando promover o acompanhamento 

necessário aos cursos ali ministrados. Assim, os polos constituirão o espaço 

físico onde acontecem os momentos presenciais, sendo responsáveis pelo 

acompanhamento, orientação e interação de alunos na promoção e efetivação 

da EaD. 

No Centro Universitário Univel o Núcleo de Educação à Distância – 

NEAD3 mostra-se como novo instrumento de fortalecimento da qualidade de 

ensino que a Instituição oferece. Em contrapartida, tal benefício requer uma 

 
3 Núcleo de Educação à Distância: comumente será citado como NEAD. 

http://www.univel.br/


 

 
Centro Universitário Univel 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br  

 

Página 57 de 147 

 

nova concepção do modelo educacional, em que se busca, por meio da 

tecnologia da informação, a consolidação de novas formas de interação entre a 

instituição e a sociedade, sempre na busca da eficiência e da oferta de uma 

educação de qualidade.  

Assim, a IES define como diretrizes para a EaD:  

• Ampliar o conhecimento dessa modalidade de ensino na IES por meio 

de difusão de informações e da própria estrutura instalada junto aos 

cursos de graduação, pós-graduação e gestores;  

• Oferecer cursos a distância, em todos os níveis, buscando a mesma 

qualidade do ensino promovido pela Instituição nos cursos presenciais já 

ofertados;  

• Subsidiar os cursos presenciais, com o oferecimento de plataformas 

virtuais para suporte de disciplinas presenciais;  

• Integrar os campi da IES por meio da educação a distância;  

• Fortalecer parcerias com a IES e instituições parceiras na oferta de 

cursos também para a modalidade a distância;  

• Ampliar a busca de novos alunos para a Instituição, por meio de cursos 

de pós-graduação Lato Sensu oferecidos na modalidade a distância e de 

graduação;  

• Promover a atualização constante dos recursos materiais assim como a 

capacitação constante dos recursos humanos voltados para a educação 

a distância;  

• Promover a gestão do ambiente de aprendizagem dispondo de 

ferramentas para gestão pedagógica, tecnológica, administrativa e 

financeira, através da integração com o sistema acadêmico utilizado;  

• Promover a interação síncrona, assíncrona, democratização da 

informação e a socialização do conhecimento, através do uso de 

tecnologias de informação e comunicação.  
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• Promover a implantação de novos polos na Educação a Distância em 

todo o território nacional, após levantamento de demanda e viabilidade 

de infraestrutura.  

 

Objetivos  

São objetivos do NEAD do Centro Universitário Univel:  

• Implementar o Polo Virtual da IES;  

• Formular e implementar cursos e projetos de Educação a Distância - 

EaD;  

• Acompanhar e dar apoio tecnológico e pedagógico aos cursos a 

distância, desde a fase de projeto, desenvolvimento, implementação, 

implantação, administração, supervisão e avaliação;  

• Promover a pesquisa sobre novas tecnologias, formas e instrumentos de 

ação para a EaD;  

• Desenvolver, produzir e disseminar conteúdos, programas e ferramentas 

tecnológicas para a utilização em EaD;  

• Fomentar e difundir o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação4 - TIC no ensino, no contexto da EaD, estimulando a 

pedagogia da autoria junto aos professores e alunos da instituição e 

disseminar o conhecimento produzido para instituições parceiras;  

• Desenvolver convênios e parcerias com empresas e outras instituições 

governamentais e não governamentais para promover a EaD;  

• Cooperar com as demais unidades de ensino no intuito de manter e 

desenvolver a excelência acadêmica, criando oportunidades para o 

crescimento de um trabalho a distância com as mesmas características 

de qualidade encontradas nas práticas presenciais;  

• Planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de 

capacitação nos níveis de extensão, aperfeiçoamento e especialização 

na modalidade EaD. 

 
4 Tecnologia de Informação e Comunicação: comumente será citado como TIC. 
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4.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

O espaço virtual AVA proporciona aprendizagem por meio de materiais 

didáticos, recursos e tecnologias disponibilizados para as disciplinas do curso. 

Nesse espaço, o aluno tem acesso a materiais interativos, como webaulas e 

livros digitais, dispõe de recursos de interação com sua turma e realiza 

atividades avaliativas e colaborativas. O aluno tem à sua disposição 

documentos relativos ao seu curso e às disciplinas, tais como manuais com 

regras avaliativas, cronogramas de interações e também o plano de ensino da 

disciplina. Desse modo, possibilita desenvolver a cooperação entre tutores, 

docentes e alunos, de forma colaborativa e reflexiva, no processo de 

aprendizagem dos conteúdos curriculares e pesquisas adicionais de temas 

correlatos. O AVA é estruturado com foco na interação entre os usuários, 

dispondo de sistemas de comunicação e interação que permitem a rápida 

localização dos agentes envolvidos no processo de formação do aluno. 

Desta forma, no universo da EaD, o aluno possui acesso aos diversos 

vídeos, normas e calendários acompanhados de manuais e guias digitalizados 

no AVA que: 

• Abordam a plataforma utilizada (AVA). 

• Apresentam as abas e ferramentas disponíveis. 

• Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem 

(tecnológicos de comunicação). 

• Disponibilizam o calendário acadêmico. 

• Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem 

como as atividades e exercícios propostos. 

• Dialoga e dirimi dúvidas relacionadas as disciplinas EaD. 

Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas 

inaugurais e instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as 

particularidades do seu curso, interagem com o coordenador e com os 
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docentes de apoio. Nessas aulas, realizadas com a presença do aluno no polo 

de apoio presencial, os coordenadores: 

• Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser 

desenvolvido no bimestre. 

• Apresentam as disciplinas. 

• Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo 

pedagógico. 

• Informam como interagir com a equipe multidisciplinar. 

• Transmitem informações sobre o calendário, atividades, critérios e 

mecanismos de avaliação. 

• Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos 

no polo, a equipe presencial, tutoria a distância, docentes e coordenadores. 

Alinhada à sua missão e vocação, o Centro Universitário Univel possui 

o EaD como espaço interativo contribuindo para a inclusão digital do aluno, 

inserindo-o no contexto educacional, social e cultural do Ensino Superior do 

país. O esforço de inclusão norteia a equipe da EaD no desenvolvimento e 

planejamento das ações pedagógicas utilizadas ao longo do processo de 

ensino aprendizagem. 

É oportuno destacar, que o Ambiente Virtual de Aprendizagem é 

avaliado periodicamente, junto ao processo de autoavaliação realizada no 

Centro Universitário Univel, de modo anual, sendo verificados a acessibilidade, 

o funcionamento e os recursos junto aos alunos, sendo realizada a divulgação 

dos resultados em relatório próprio e destinado à equipe técnica responsável. 

Tal processo e divulgação de resultados acarreta a melhoria contínua e efetiva 

do AVA por meio da análise e do trabalho coletivo de Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), Núcleo Docente Estruturante (NDE), professores e alunos. 

 

4.18 O NEAD e o Material didático 

O material didático utilizado no Centro Universitário Univel é 

desenvolvido em sintonia com os princípios epistemológicos, metodológicos e 
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políticos explicitados no PDI da Instituição, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Seu uso é precedido de 

avaliação por especialistas que sugerem e orientam a adoção de medidas 

visando o seu aperfeiçoamento. 

O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as competências 

específicas propostas para cada curso, respeita as características 

socioeconômicas dos diferentes grupos de alunos. 

A produção do material digital disponibilizado no AVA atende às lógicas 

distintas de concepção, produção, linguagem e tempo. A convergência e a 

integração entre as diversas mídias são garantidas pelas equipes 

multidisciplinares constituídas por especialistas em conteúdos, em 

desenvolvimento de páginas web, em desenho instrucional, em ilustração, em 

diagramação, em revisão do material produzido, dentre outros. 

a) Livro-texto 

Os materiais produzidos observam os seguintes elementos: 

• Exercem a função de um mediador privilegiado, atuando como roteiro de 

estudos. 

• Contêm sugestões de atividades que fomentam reflexões, pesquisas e a 

sistematização de ideias. 

• Ensejam relações com o campo de conhecimento, além de outros 

“olhares” e possíveis saberes que esse campo incita. 

• Compõem “trilhas” com várias possibilidades de acesso, instigando o 

aluno à procura de outros tipos de fontes para estudo. 

• Inserem-se em uma rede de diferentes tipos de materiais – livros, filmes, 

artigos etc. – cuja composição permite atingir os objetivos propostos 

para a formação dos alunos. 

• Utilizam ícones padronizados. 

• Inserem imagens e gráficos. 
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Apresentam ao menos dois exercícios por módulo, que estimulam a 

reflexão, a aplicação e a ampliação do conhecimento, oferecendo a resposta 

de um exercício no livro e de outro na plataforma. 

A elaboração do livro-texto é realizada de forma dialógica, ancorada no 

tripé educador - educando - objeto do conhecimento, permitindo aos alunos 

agir, refletir e interagir no desenrolar da ação pedagógica. O livro-texto deve 

fomentar a reflexão do aluno, levando-o a buscar informações em outras 

fontes, realizar novas leituras, descobrir novos caminhos e apropriar-se dos 

conhecimentos gerados e adquiridos. Esse processo contínuo considera o 

aluno como um agente ativo e capaz de autoavaliar o seu progresso no 

decorrer do curso. 

O texto dialógico estabelece uma conversa amigável entre o autor e o 

leitor, desenvolvendo o senso crítico do aluno e levando-o a compreender a 

relevância do conteúdo do texto para seu cotidiano e prática profissional. O 

conteúdo deve contemplar a ementa da disciplina e compor um todo coeso, 

integrando de forma contínua e complementar as suas diferentes partes: 

unidades, tópicos, reflexões, atividades, bibliografia, gráficos e imagens. 

O desenvolvimento do material didático busca ultrapassar barreiras 

geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva interacionista é vista como 

essencial para a modalidade de educação a distância. 

A equipe de docentes desenvolve os materiais didáticos do AVA, 

atendendo às necessidades específicas de cada disciplina e respeitando os 

referenciais de qualidade propostos para a educação de Ensino Superior a 

distância. 

Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

no formato PDF, a distribuição dos livros didáticos no formato impresso 

também ocorre, por meio da aula inaugural e dos encontros presenciais. Caso 

o aluno não compareça ficará à disposição do mesmo para retirada no polo. 

Assim, é possível compor um cenário de aprendizagem contemporâneo, 

inovador e motivador para as atividades acadêmicas de ensino, em que as 

interações midiáticas são incorporadas como recursos indispensáveis.  
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b) Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

Foi possível compreender que o aluno necessita de orientações claras 

quanto ao entendimento e possibilidades da educação a distância, do 

funcionamento do curso, dos mecanismos de interações e comunicação 

disponíveis para uma aprendizagem colaborativa. Para introduzir o aluno ao 

universo da EaD, produz-se diversos vídeos, normas e calendários 

acompanhados de manuais e guias digitalizados no AVA que: 

• Abordam a plataforma utilizada (AVA). 

• Apresentam as abas e ferramentas disponíveis. 

• Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem 

(tecnológicos de comunicação). 

• Disponibilizam o calendário acadêmico. 

• Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem como as 

atividades e exercícios propostos. 

Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas 

inaugurais e instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as 

particularidades do seu curso, interagem com o coordenador e com os 

docentes de apoio. Nessas aulas, realizadas com a presença do aluno no polo 

de apoio presencial, os coordenadores: 

• Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no 

bimestre. 

• Apresentam as disciplinas. 

• Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo 

pedagógico. 

• Informam como interagir com a equipe multidisciplinar. 

• Transmitem informações sobre o calendário, atividades, critérios e 

mecanismos de avaliação. 

• Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos no polo, 

a equipe presencial, tutoria a distância, docentes e coordenadores. 
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4.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos 

de ensino-aprendizagem 

A prática da avaliação do processo ensino-aprendizagem está 

intrinsecamente relacionada a uma concepção de educação e ao propósito da 

instituição de ensino, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

e legislação do curso de Pedagogia. Para o Centro Universitário Univel, a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem assume os seguintes 

pressupostos e princípios: 

• Processo contínuo e sistemático: não possui um fim em si mesma, a 

avaliação é um recurso para acompanhar o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem, sendo planejada e ocorrendo ao 

longo de todo o processo, para reorientá-lo e aperfeiçoá-lo. 

• Atua de forma funcional: realiza a relação alinhada com as 

competências e habilidades estabelecidas pelas DCNs, atendendo ao 

perfil do egresso e a missão da IES. 

• Atua como orientadora: indica os avanços e as dificuldades do 

acadêmico, ajudando-o a melhorar sua aprendizagem, orientando-o no 

sentido de atingir os objetivos propostos. 

• Constitui-se de forma integral: considerando o acadêmico como um ser 

total e integrado, analisando e julgando todas as dimensões da 

formação integral do acadêmico. 

Diante do exposto, o Centro Universitário Univel compreende que a 

avaliação é um processo interpretativo dos aspectos qualitativos e 

quantitativos, permitindo a redefinição e reorientação para o alcance dos 

objetivos do curso, cumprindo com as funções de diagnóstico; 

acompanhamento; feedback; promoção. 

O processo avaliativo do rendimento acadêmico do curso é regido pelas 

disposições gerais fixadas pelo Regimento Geral e pelos regulamentos dos 

http://www.univel.br/


 

 
Centro Universitário Univel 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br  

 

Página 65 de 147 

 

procedimentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem utilizados no 

curso, incidindo na frequência e rendimento escolar do acadêmico. 

Para os alunos deficientes, as avaliações são adaptadas, em formato 

acessível, tais como: disponibilização de provas em fonte ampliada e 

compatíveis com leitores de tela. Assim como a flexibilidade de correção das 

avaliações, respeitando as condições do aluno, levando em consideração o 

processo de ensino-aprendizagem, sendo orientado pelo NUEEI. 

Para tanto, a avaliação do aluno deve exceder a dos conteúdos, seja 

conceituais ou procedimentais, e observar também as posturas adotadas em 

relação aos desafios que são colocados.  O sistema de avaliação é composto 

pela parte Online e Presencial, as quais equivalem a 45% e 55% da nota final 

do aluno, respectivamente. 

A parte online é composta pelos seguintes instrumentos avaliativos: 

1. Atividade de Interação-AI (10% da nota): Atividade que tem por 

objetivo fomentar a discussão sobre temas importantes do conteúdo, auxiliando 

na construção do conhecimento de forma colaborativa.  

2. Objeto de Aprendizagem-OA (5% da nota): Conteúdo interativo 

apresentado em telas por meio de pacote SCORM. Tem por objetivo auxiliar o 

estudante na interiorização e sintetização dos conteúdos estudados durante 

cada tópico de estudo.   

3. Avaliação Online-AO (20% da nota):  O processo de avaliação 

será conduzido por meio de um banco de questões, cuja estrutura é elaborada 

conforme padrão ENADE. Esse banco de questões tem por objetivo ser um 

instrumento de avaliação contextualizado, a partir de situações-problemas, 

proporcionando a fixação de conteúdos e a aprendizagem significativa do 

aluno. 

4. Atividade Interdisciplinar-AInter (10% da nota): objetiva promover 

a conexão entre as duas disciplinas ofertadas no módulo, oportunizando ao 

aluno estabelecer relações entre os conteúdos desenvolvidos.  É o momento 

no qual os dois professores formadores, de forma conjunta, dialogam sobre 
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aspectos comuns das disciplinas e propõem uma atividade avaliativa sobre 

algum dos assuntos abordados.  

A parte Presencial é composta por um instrumento avaliativo, a Prova 

Presencial, que tem caráter obrigatório. 

Avaliação Presencial-AP (55% da nota): Composta por 10 questões 

sendo: 

- Oito objetivas, valendo 0,5 cada; 

- Duas subjetivas: 

01 referente ao conteúdo, valendo 1,0 ponto; 

01 de atualidades, valendo 0,5 ponto. 

Sistema de Avaliação: 

A Nota Final (NF) de cada disciplina equivale a soma da parte online 

(PO) com a prova presencial (PP) 

Notas AVA Presencial 

 45 % online 55% presencial 

NF = OAs + AI + 

 

AO + AInter + AP 

Peso = 0,5  1,0  2,0  1,0  5,5 

 

Sendo: 

Avaliação presencial (AP) equivale a 55% da nota final da disciplina; 

Avaliação online, objetos de aprendizagem, atividade de interação e 

atividade interdisciplinar equivalem em sua soma a 45% da nota final da 

disciplina. 

Na avaliação presencial, existe a possibilidade de segunda chamada 

ao aluno ausente, desde que protocole o requerimento, no prazo de 3 (três) 

dias úteis, após a data de realização da prova. 

 

Critérios de Aprovação  
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• O aluno que obtiver nota final igual ou superior a sete (7,0) é 

considerado aprovado.  

• O(a) Acadêmico(a) que ficar com a Nota Final (NF) entre quatro 

(4,0) e seis vírgula nove (6,9) terá direito a realizar uma prova Substitutiva no 

valor de dez (10,0) pontos. A nota mínima da prova Substitutiva para 

aprovação na Disciplina é de seis (6,0) pontos. 

 

Encontros Presenciais 

Os encontros presenciais ocorrem semanalmente no polo da 

instituição. Os mesmos têm acompanhamento do tutor da turma, que fará a 

orientação do aluno no encaminhamento das atividades propostas, bem como 

o atendimento para a dissolução de possíveis dúvidas relacionadas ao 

conteúdo e/ou ao acesso ao Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA.  

Esses encontros ocorrem no horário das 19h às 20h45, com exceção 

do 1º Encontro de cada disciplina, que ocorrerá após a Revisão Online, no 

caso, das 21h às 22h45. Tem acompanhamento do tutor da turma que fará a 

orientação do aluno no encaminhamento das atividades propostas, bem como 

fará o atendimento para a dissolução de possíveis dúvidas relacionadas ao 

conteúdo e/ou ao acesso ao Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA. Em 

alguns desses encontros, mais precisamente naquele que antecede à Prova 

Presencial, ocorrerá a revisão online do conteúdo. 

As avaliações são realizadas dentro dos prazos previstos e após é 

realizada a correção e devolutiva aos acadêmicos, apresentando as lacunas e 

dificuldades, as quais são retomadas em cada bimestre ao tratar dos demais 

conteúdos e unidades curriculares. 

 

4.20 Número de vagas 

O número de vagas implantadas está fundamentado em estudos 

periódicos, quantitativos e qualitativos, com a comunidade acadêmica, que 

comprovam sua adequação à dimensão do corpo docente e às condições de 
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infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a pesquisa do Centro 

Universitário Univel. 

O curso de Pedagogia - Licenciatura na Modalidade Presencial 

disponibiliza 120 vagas anuais e a forma de acesso na IES ocorre no sistema 

modular através do edital de abertura do processo seletivo. A Instituição 

disponibilizará no seu site todas as informações necessárias para o candidato, 

tanto a formação acadêmica do corpo docente vinculado ao curso, bem como, 

a infraestrutura existente (física e acadêmica da IES).  

 

4.21 Integração com as redes públicas de ensino 

O Centro Universitário Univel, mantém convenio n° 21/2013 de 

cooperação técnica científica cultural, firmado com a Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED e a instituição visando desenvolvimento e ações conjuntas 

destinadas á promoção de área de Estágio Remunerado para o curso de 

Pedagogia. Com o objetivo de desenvolver estágio na modalidade obrigatória e 

supervisionada, nas áreas afins dos respectivos cursos.  

O Centro Universitário Univel firmou convênio, de 29 de outubro de 

2012, entre a Instituição e o Núcleo Regional de Cascavel, que tem por objetivo 

formalizar as condições para a realização de estágios curriculares obrigatório 

dos acadêmicos do curso de Pedagogia ofertado pelo Centro Universitário 

Univel, contribuindo para o diálogo, reflexão e práxis sobre a atuação 

profissional. 

O Centro Universitário Univel disponibiliza ainda vagas aos 

profissionais da educação das redes públicas da educação básica para 

participarem dos eventos e semanas acadêmicas, propiciando o 

relacionamento e contribuição para a formação continuada, de forma a divulgar 

e contribuir na formação continuada das Redes Públicas Municipal e Estadual. 

Além da parceria, na qual professores do Centro Universitário Univel 

desenvolvem oficinas, mini-cursos e palestras aos profissionais da Rede 

Pública Municipal de Ensino. 
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Atualmente o Centro Universitário Univel, a partir das parcerias, possui 

a finalidade de contribuir no acompanhamento de práticas de observação, 

planejamento e reflexão nas ações pedagógicas, permitindo a relação do 

acadêmico com o ambiente de estudo. 

 

4.23 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

As Atividades Práticas, atendendo às Resoluções CNE/CP1, de 18 de 

fevereiro de 2002 e CNE/CP2, de 19 de fevereiro de 2002, e CNE/CP1, de 01 

de julho de 2015 e considerando a compreensão de prática curricular nas 

diretrizes para formação de professores inseridas no corpo de conhecimento da 

formação discente, indicamos a viabilização da referida prática obrigatória do 

currículo, num total de, 400 horas. Para desenvolver estas atividades práticas o 

curso de Pedagogia – Licenciatura disponibiliza os seguintes laboratórios: 

Informática, Brinquedoteca, sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, 

Biologia e Expressão Corporal (Música/Teatro/Dança). 

As disciplinas que obrigatoriamente integram a base das Atividades 

Práticas Supervisionadas são: Políticas Públicas e Organização Escolar 

Brasileira; Didática, Planejamento e Avaliação; Educação e Inclusão; 

Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil; Alfabetização e Letramento; 

Fundamentos e Metodologia do Ensino da Matemática; Educação de Jovens e 

Adultos; Gestão Educacional e Organização do Trabalho Pedagógico. 

É oportuno destacar que a organização das Atividades Práticas 

Supervisionadas permite a construção e aplicação de atividades pedagógicas 

na IES e outras intituições, aplicação e análise de questionários, entre outros, 

corroborando para a qualificação profissional e a práxis dos conteúdos 

relacionados as disciplinas e fundamentação do Pedagogo. 

 

4.23 Monitoria 

A Monitoria corresponde ao conjunto de atividades de apoio que são 

exercidas sob a orientação de um docente, por alunos regularmente 

matriculados no curso de Pedagogia, assegurando cooperação e grupos de 
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estudos sobre as atividades desenvolvidas, tais como: na orientação em 

trabalhos práticos e de laboratório, de biblioteca, de campo e outros 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência. 

 

4.24 Formas de acesso ao curso: 

O ingresso no Centro Universitário Univel é disciplinado pela 

Constituição Federal, pelos Pareceres CNE/CP nº 95/98 e, sobretudo, pelo que 

determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu 

artigo 44, inciso II: Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos 

e programas: [...] II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído 

o Ensino Médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo. 

O acesso para aluno é possível através de diversas formas: 

Concurso vestibular: Visando selecionar candidatos semestralmente, 

a instituição oferece concursos vestibulares, cujas questões buscam mensurar 

no candidato o domínio de suas competências e habilidades, tais como aquelas 

definidas e avaliadas pelo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). As 

condições para submissão aos exames de seleção são que os candidatos 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente, ou que estejam em processo 

de conclusão até o início das atividades letivas. Após os exames formais de 

seleção, caso haja vaga, o candidato pode agendar e se submeter a um exame 

simplificado, o qual busca avaliar uma produção textual argumentativa. Uma 

vez aprovado no exame simplificado, o candidato poderá ter acesso ao curso.  

Transferência externa: Indicada para alunos regularmente 

matriculados, ou com matrícula trancada em outra IES, cujo curso seja 

devidamente autorizado ou reconhecido pelo MEC. Os alunos podem solicitar 

transferência externa, em um processo que está condicionado à existência de 

vagas no curso pretendido. Caso o número de 20 candidatos seja superior ao 

número de vagas, o candidato será submetido a um processo seletivo 

específico.  
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Reaproveitamento de curso: Esta é uma forma de ingresso em que o 

candidato portador de diploma de nível superior devidamente reconhecido 

solicita isenção do vestibular para ocupar uma vaga nos cursos da IES. Esse 

processo está condicionado à existência de vaga no curso pretendido. Caso o 

número de vagas seja inferior ao número de candidatos, será realizado um 

processo seletivo específico.  

ProUni: Por meio do Programa Universidade Para Todos (ProUni), do 

Governo Federal, é possível o ingresso de alunos de baixa renda em 

instituições particulares credenciadas pelo Ministério da Educação com bolsas 

integrais ou parciais.  

Enem: Considerando que o Enem avalia competências e habilidades 

inerentes a esse nível de ensino, o candidato pode optar por ingressar na 

instituição utilizando suas notas obtidas nesse exame, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo MEC. 

O Centro Universitário Univel poderá adotar outros critérios de acesso 

através do Conselho Superior que regulamentará a sistemática do acesso 

dentro da Legislação vigente. 

 

4.25 Ações decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso; 

O Curso de Pedagogia do Centro Universitário Univel possui três 

formas de aquisição de dados importantes para a auto-avaliação e 

incorporação de novas ações: 

1. As autoavaliações conduzidas pela CPA/UNIVEL; 

2. Os resultados das avaliações do Exame Nacional de Avaliação de  

Desempenho dos Estudantes (ENADE), a partir do momento em que o  

Curso participe desse Exame; 

3. Resultados de avaliações in loco realizadas por comissões 

designadas pelo INEP. No primeiro caso, há o envolvimento de docentes, 

tutores, discentes e pessoais técnico-administrativo, com abordagem das 

seguintes categorias: 
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DESEMPENHO DE: docentes, tutores, direção da escola, coordenação 

do curso e coordenação do polo. 

ATENDIMENTO DE SETORES: NEAD, biblioteca de polo, recepção de 

polo e apoio tecnológico de polo. 

INSTALAÇÕES DOS POLOS: sala dos professores, banheiros, 

laboratório de informática, salas de aula, biblioteca/acervo e UNIVEL virtual. 

Ao Núcleo de Educação a Distância, à coordenação do Curso e às 

coordenações de polos compete assegurar a efetiva realização da dinâmica 

avaliativa. 

A análise dos relatórios emitidos pela CPA/UNIVEL deve ser 

implementada sob a responsabilidade da coordenação do Curso, com 

participação do NDE e demais professores, assim como com os tutores e 

coordenadores de polos, com vistas à elaboração de plano de melhoria, 

sempre que identificadas fragilidades, destacando-se a necessária conexão 

com informações advindas do ENADE e da avaliação in loco. 

A avaliação do PPC, especificamente, abrange: 

● Coerência do Projeto com os requisitos legais, com as diretrizes 

curriculares nacionais e orientações institucionais constantes do PDI; 

● Coerência entre os objetivos do curso e perfil do profissional a ser 

formado; 

● Atualidade das competências e habilidades previstas no perfil 

profissional; 

●Ações de implementação das políticas de ensino, extensão e ação 

comunitária; 

● Estratégias de flexibilização curricular adotadas; 

● Coerência da sistemática de avaliação empregada nas disciplinas 

com os conteúdos estudados; 

● Melhorias relacionadas ao Corpo Docente: titulação, regime de 

trabalho, requisitos de experiência, composição e funcionamento do NDE, 

dentre outros. 
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● Adoção de melhorias relacionadas à infraestrutura e recursos de 

apoio: suporte físico, tecnologia da informação e bibliográfico. 

As informações são coletadas pela CPA/UNIVEL, por meio de 

instrumento elaborado pela coordenação do Curso e NDE, analisadas por essa 

Comissão e divulgadas junto a envolvidos na execução do PPC (coordenação 

do Curso, NDE, docentes, discentes, tutores, coordenações de polos). Cabe ao 

NDE a proposição de estratégias de aperfeiçoamento, se for o caso, mediante 

documento específico submetido à análise do Colegiado de Curso, e 

implementado sob o acompanhamento da CPA/UNIVEL. 

Para tanto são utilizados os resultados oriundos das avaliações 

externas como: ENADE, CPC, RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO dentre outras para os devidos ajustes no âmbito do 

curso. 

 

4.26 – Competências: 

A preocupação que permeia o Curso de Pedagogia Presencial do Centro 

Universitário Univel é a formação de um profissional com senso crítico e 

reconhecida capacidade em articular os conceitos para resolver problemas, 

agindo de forma ética e com competência, criatividade, autonomia, 

determinação, objetividade, sensibilidade e sociabilidade, competências tão 

reconhecidas e valorizadas pelo mundo do trabalho.  

 

4.27 – Habilidades: 

Ao longo do curso de Pedagogia os alunos terão professores 

qualificados, infraestrutura, modernização de sistemas com o intuito do ensino 

eficiente, de qualidade e seriedade com os conhecimentos, para o 

desenvolvimento integral das competências e habilidades para atuarem no 

competitivo mercado de trabalho.  

Sabe-se que, entre os principais desafios da era contemporânea, é 

necessário que os jovens sejam protagonistas de seu próprio desenvolvimento 

e do de suas comunidades. Nesse processo, aprende-se a colocar em prática 
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as atitudes e habilidades que possibilitam ao aluno gerenciar suas emoções, 

alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e 

tomar decisões de maneira responsável e com propriedade de conhecimento 

histórico acumulado e metodologias pedagógicas. 

 

4.28 – Flexibilidade Curricular do Curso de Pedagogia 

O princípio da flexibilização da matriz curricular do curso é promover 

fluidez na oferta dos componentes curriculares e, dessa forma, possibilitar que 

coordenador e professores desenvolvam ações, entendidas como 

desdobramentos das competências previstas, que fortaleçam a identidade do 

curso, na qual oportuniza ao aluno um percurso que o desafie e o prepare para 

o desenvolvimento de uma visão crítica, assumindo o rompimento da rigidez e 

valorizando e respeitando a articulação entre as disciplinas.  

A flexibilidade permite a oferta das disciplinas curriculares para as 

turmas, observando requisitos de complexidade, de conhecimentos prévios 

necessários e de competências e habilidades desenvolvidas para o egresso, 

sendo realizado pelo coordenador do curso e o NDE. 

Além dos componentes: Atividades Complementares e Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

4.29 – Interdisciplinaridade do Curso de Pedagogia 

O Curso de Pedagogia do Centro Universitário Univel possui valores 

propostos devem contemplar os fundamentos da estética da sensibilidade, 

política da igualdade e a ética da identidade, como também os princípios 

específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização. 

A interdisciplinaridade ocorre junto aos demais cursos pela oferta de 

disciplinas (Comunicação e Expressão; Cultura e Sociedade; Metodologia 

Científica) e projetos de núcleo comum (Coneções Humanas; Direitos e 

Deveres dos Cidadãos; Jornada Científica da Univel; entre outros), além das 

atividades práticas e de extensão em disciplinas da grade curricular do Curso 

de Pedagogia (Educação de Jovens e Adultos; Estágio Curricular em Espaços 
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não Escolares; entre outras) e disciplinas especiais, nas quais o aluno pode 

realizar matrícula em disciplina de outros cursos, sem custos, conforme editais 

disponibilizados semestralmente, realizando disciplinas específicas dos cursos 

de graduação em Psicologia, Ciências Contábeis, Educação Física, entre 

outros cursos.  

 

4.30 – Concepção do Currículo e Princípios Norteadores: 

O curso de Pedagogia na modalidade presencial do Centro 

Universitário Univel se compromete com uma formação de profissionais 

capazes de contribuir às novas demandas sociais, implementando processos 

de formação de profissionais para atuar na Educação Básica, tendo em vista 

que esta se constitui como local privilegiado do acesso ao conhecimento para a 

grande maioria dos brasileiros. 

Destaca-se a necessidade de questionar e superar a concepção de 

Educação Escolar apenas como um processo de aquisição das habilidades 

básicas de leitura, escrita e contagem. Constata-se que a necessidade do atual 

contexto vai além da simples leitura, exige competências de interpretação 

profunda e detalhada, habilidade de comunicação oral e escrita para a 

disseminação do conhecimento e da informação e também o domínio do 

significado real e prático do uso da matemática. Ou seja, é necessário fazer 

inferências, dominar os conhecimentos fundamentais de várias áreas para 

poder aplicá-los sempre que for exigido para acompanhar o desenvolvimento 

constante do conhecimento, da tecnologia e da sociedade.  

Dessa forma, a formação acadêmica de um profissional habilitado para 

atuar frente a esses anseios educacionais, é um desafio da educação 

contemporânea, em especial, as relações que envolvem o contexto da 

formação docente. Nesse sentido, essa formação é aqui entendida no contexto 

da superação da concepção de conhecimento científico como indissociável e 

imutável que inclui o ser humano na responsabilidade de transmitir o que lhe foi 

ensinado pela construção do conhecimento alheio, em interação com o 

ambiente. 
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A proposta pauta-se no fortalecimento da relação teórico-prática à 

medida que as disciplinas de fundamentos assumem o compromisso de trazer 

à reflexão do contexto escolar os elementos teóricos necessários à 

compreensão da prática escolar atual, da mesma forma que as disciplinas que 

contemplam os conhecimentos mais especificamente vinculados à prática do 

Pedagogo revestem-se dos pressupostos teóricos para explicitá-la enquanto 

prática, carregada de sentidos e significados. A relação teoria e prática é o 

fundamento principal para a formação de um pedagogo que dê conta de atuar 

nos diversos espaços de forma reflexiva, buscando alternativas de ação em 

uma organização social cujos processos de mudança são, aparentemente, 

muito rápidos. 

O Curso de Pedagogia ofertado pelo Centro Universitário Univel retoma 

dois eixos fundamentais da prática profissional do pedagogo, quais sejam a 

docência e a gestão. Nesse sentido, a formação inicial em Pedagogia busca a 

formação para a docência na Educação Infantil, anos iniciais do Ensino 

Fundamental e suas modalidades, bem como em Cursos de Formação de 

Docentes – em Nível Médio, por intermédio do fortalecimento dos fundamentos 

teóricos e das metodologias de ensino que recuperam a relação teoria e prática 

de forma consistente visando saber ensinar de forma consciente sobre os 

elementos que motivam as opções teórico-metodológicas, presentes nos 

diferentes currículos. Por outro lado, a atuação no campo da gestão insere o 

pedagogo em um universo que exige a compreensão da organização de 

pessoas, materiais, equipamentos, espaços e procedimentos, fundamentados 

em princípios legais, normativos e administrativos advindos das mantenedoras 

e do sistema educacional, exigindo o estudo da organização administrativa, 

legal e pedagógica da educação nacional nos diferentes tempos históricos com 

vistas à compreensão do tempo presente e suas diferentes implicações. 

O curso de Licenciatura – Pedagogia ofertado pelo Centro Universitário 

Univel tem por objetivo formar professores para atuarem na docência da 

Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na Educação de 

Jovens e Adultos e no Ensino Médio (modalidade Normal), na gestão escolar 
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(Direção e Coordenação), além de instituições de ensino não formais no 

processo de acompanhamento pedagógico (Brinquedotecas em Hospitais e 

Clínicas), com formação consciente da responsabilidade político-social, 

capazes de assumir de maneira crítica, criativa e construtiva o trabalho 

pedagógico, utilizando-se das tecnologias como ferramentas de mediação no 

processo de ensino e aprendizagem. Cabe destacar as tecnologias digitais, 

que estas não constituem uma revolução metodológica, mas apresentam 

possibilidades e potencialidades que podem contribuir para novas 

configurações e reconfigurações dos processos de ensino e de aprendizagem, 

em todos os âmbitos de atuação docente.  

 

5  CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

O Corpo docente e tutorial do Curso de Pedagogia do Centro 

Universitário Univel conta com professores com experiência no âmbito 

educacional na educação básica pública e privada, além da titulação 

compatível e publicações para contribuírem com o triple: ensino, pesquisa e 

extensão e os objetivos da instituição. 

 

5.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é composto com pelo menos 5 

docentes do curso, de elevada formação e titulação, contratados em tempo 

integral ou parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, 

implementação e consolidação do projeto pedagógico do curso, conforme 

resolução CONAES número 01, de 17 de junho de 2010. 

O Núcleo Docente Estruturante se reúne no mínimo uma vez por 

semestre para: 

• Avaliar a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

• Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

• Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de 
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exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas 

públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

• Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação. 

• Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso. 

• Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para 

aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário. 

• Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando 

os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico. 

 

Composição do Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso de 

Pedagogia – Licenciatura do Centro Universitário Univel:  

  

Nome: Titulação: Regime de Trabalho 

Gislaine Buraki de Andrade Mestre Integral 

Thais Damaris da Rocha 

Thomazini 

Mestre Integral 

Cézar Roberto Versa Doutor Integral 

Lademir Pietrich Doutor  Integral 

Nilton Nicolau Mestre Integral 

Sandra Mara Martins Mestre Parcial 

 

5.2 Equipe multidisciplinar 

O curso de Pedagogia Presencial do Centro Universitário Univel, 

possui disciplinas ofertadas parcialmente na modalidade a distância, conforme 

preconiza a Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, contando com uma 

equipe multidisciplinar que dialoga e interage com todos os cursos da 

instituição. 
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5.3 Atuação do coordenador 

O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar 

somente como gestor de recursos e articulador, mas também como gestor de 

potencialidades e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é o primeiro 

a favorecer e implementar mudanças que aumentem a qualidade do 

aprendizado contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas 

as pessoas envolvidas no processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, 

corpo administrativo, corpo financeiro, entre outros.  

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse 

cenário global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à 

implementação de ações solidárias que concretizem valores de 

responsabilidade social, justiça e ética. Do coordenador espera-se o 

desenvolvimento de várias atividades capazes de articular todos os setores e 

fortalecer a coalizão do trabalho em conjunto, para incrementar a qualidade, 

legitimidade e competitividade do curso, tornando-o um centro de eficiência, 

eficácia e efetividade rumo à busca da excelência. 

De acordo com o Regimento, cabe ao coordenador, como presidente 

do Colegiado do curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões; 

representar o Colegiado junto à Direção; executar e fazer executar as decisões 

aplicáveis ao Colegiado; orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de 

ensino e extensão, no âmbito do Colegiado; cooperar com os demais 

Colegiados de Curso da IES na organização, orientação e fiscalização das 

atividades de ensino e extensão de interesse comum; exercer, no âmbito do 

Colegiado, a ação disciplinar; Exercer as demais atribuições que lhe sejam 

próprias. 

 

5.4 Regime de trabalho do coordenador de curso 

O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo integral e 

possibilita o atendimento integral da demanda, considerando a gestão do 

curso, a relação com os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar e 

a representatividade nos colegiados superiores. 
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No Centro Universitário Univel a atual coordenadora é a Professora 

Gislaine Buraki de Andrade que possui dedicação de 40 horas em  regime 

integral.   

 

5.5 Corpo docente: titulação 

DOCENTE TITULAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 

Cezar Versa Doutor 4 

Gislaine Buraki de Andrade Mestre/ Doutoranda 4 

Elaine Ap.ª Wilges Kronbauer Mestre 4 

Gislaine Genaro Especialista 2 

Kátia Salomão Doutora 4 

Lademir Renato Petrich Doutor 4 

Thais Damaris da Rocha Mestre 4 

Marco Antonio Rodrigues Especialista 4 

Marcia Aparecida Baldini Mestre 2 

Marileia de Bone Especialista 16 

Rodrigo Mendes Especialista 4 

Sandra Mara Martins Mestre 8 

Simone Frank Fontana Especialista 4 

Sueli Gedoz Doutora 8 

Tiago Pereira Doutor 8 

 

5.6 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

O regime jurídico do pessoal docente do Centro Universitário Univel 

será o da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, da legislação, aplicando-

se ainda a eles, no que couberem, as normas deste Regulamento e das 

Convenções Coletivas de Trabalho. 

Os professores contratados em regime de tempo integral ou parcial no 

Centro Universitário Univel participam de outras atividades além da docência, 
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que podem estar voltadas para trabalhos de pesquisa e iniciação científica, 

projetos de extensão, orientação de monitoria e de Trabalhos de Conclusão de 

Curso, atendimento aos alunos, tutoria nos cursos EAD ou mesmo assumir 

tarefas administrativas, na coordenação de estágios, fazendo parte do 

colegiado e do NDE, auxiliando assim a Coordenação do Curso.  

Além das aulas ministradas, todos os professores participam das reuniões 

administrativas do curso, do planejamento pedagógico e ainda dedicam horas 

às atividades inerentes à docência, tais como, organização dos planos de 

ensino, elaboração dos roteiros de aulas, preparo das aulas e das avaliações, 

correções de trabalhos e provas, atendimento ao aluno, bem como lançamento 

de notas e frequência. Ademais, alguns professores, em especial aqueles com 

titulação Stricto Sensu, ministram também módulos na pós-graduação, 

respeitando a especialidade e a experiência profissional de cada um. Nas 

atividades realizadas extraclasse o professor é incentivado a produzir materiais 

didáticos, desenvolver projetos de pesquisa, participar em eventos científicos, 

apresentar e publicar trabalhos, que irão contribuir para sua produção técnica-

científica. 

A Mantenedora, mediante proposta da IES, fixa o número de cargos do 

magistério superior conforme os seguintes regimes de trabalho: 

• I - Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 

horas semanais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado 

pelo menos 50% do tempo para estudos, pesquisa, trabalhos de 

extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

• II - Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 

horas ou mais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado 

pelo menos 25% do tempo para estudos, pesquisa, trabalhos de 

extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

• III - Regime Horista (TH): Docentes contratados pela instituição 

exclusivamente para ministrar horas-aula, independentemente da 

carga horária contratada ou que não se enquadre nos outros regimes 

de trabalho acima definidos. 
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5.7 Experiência profissional do docente: 

DOCENTE EXPERIÊNCIA ENSINO SUPERIOR 

Cezar Versa 14 

Lademir Renato Petrich 08 

Elaine Kronbauer 08 

Gislaine Genaro 05 

Kátia Salomão 09 

Marco Antonio Rodrigues 04 

Thais Damaris da Rocha 09 

Marcia Aparecida Baldini 09 

Marileia de Bone 02 

Rodrigo Cezar Mendes 07 

Sandra Mara Martins 05 

Simone Frank Fontana 03 

Sueli Gedoz 08 

Gislaine Buraki de Andrade 04 

Tiago Pereira Leite 07 

 

5.08 Experiência no exercício da docência na educação básica: 

DOCENTE EXPERIÊNCIA NA ED. BÁSICA 

Cezar Versa 12 

Lademir Renato Petrich 08 

Elaine Kronbauer 10 

Gislaine Genaro 05 

Kátia Salomão 10 

Marco Antonio Rodrigues 10 

Thais Damaris da Rocha 15 

Marcia Aparecida Baldini 25 

Marileia de Bone 14 
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Rodrigo Cezar Mendes 14 

Sandra Mara Martins 26 

Simone Frank Fontana 17 

Sueli Gedoz 16 

Gislaine Buraki de Andrade 09 

Tiago Pereira Leite 07 

 

5.09 Experiência no exercício da docência na educação a distância: 

DOCENTE EXPERIÊNCIA NA EaD 

Cezar Versa 09 

Lademi Renato Petrich 03 

Elaine Kronbauer 03 

Gislaine Genaro 02 

Kátia Salomão 06 

Marco Antonio Rodrigues 01 

Thais Damaris da Rocha 02 

Marcia Aparecida Baldini 07 

Marileia de Bone 02 

Rodrigo Cezar Mendes 06 

Sandra Mara Martins 06 

Simone Frank Fontana 02 

Sueli Gedoz 02 

Gislaine Buraki de Andrade 06 

Tiago Pereira Leite 02 

 

5.10 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância: 

NOME FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA NA EaD 

Patricia Junges Pedagogia/ Mestre 02 

Flavia Adada Pedagogia/ Mestre 04 
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5.11 Atuação do colegiado de curso ou equivalente 

O colegiado terá como competência apreciar, mediante parecer, os 

planos de ensino, programas, bibliografias e ementas de cada disciplina, 

conforme as exigências do projeto pedagógico do curso, antes do início do 

período letivo, com a devida atualização, para aprovação do CPE5; sugerir 

medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada curso, em função das 

características profissionais e sociais; planejar a distribuição equitativa, ao 

longo do período letivo, dos trabalhos escolares e serem exibidos dos alunos, 

nas várias disciplinas do curso, de acordo com o Calendário Escolar; sugerir e 

propor para o coordenador do curso, cursos extraordinários, seminários ou 

conferências julgadas necessárias ou úteis à formação profissional dos alunos; 

indicar ao seu coordenador, bibliografia específica necessária aos planos de 

ensino, em tempo hábil para constar do plano orçamentário; promover o 

entrosamento das matérias e/ou disciplinas de sua área com as demais, 

propiciando o bom andamento dos conteúdos programáticos; zelar pela 

execução das atividades e dos planos de ensino das disciplinas que o 

integram; propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da 

extensão; exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe 

sejam delegadas. 

 

5.12 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

NOME FORMAÇÃO/ TITULAÇÃO 

Patricia Junges Pedagogia/ Mestre 

Flavia Adada Pedagogia/ Mestre 

 

5.13 Experiência do corpo de tutores em educação básica 

Atualmente o curso de Pedagogia Presencial do Centro Universitário 

Univel possui duas tutoras que realizam as orientações e acompanhamentos 

 
5 Centro de Pesquisa e Extensão: comumente será citado como CPE. 
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dos discentes nas disciplinas interativas. As professoras tutoras possuem 

formação em Mestrado e Educação e dedicação integral na IES. 

NOME FORMAÇÃO EXPERIÊNCIA NA ED. 

BÁSICA 

Patricia Junges Pedagogia/ Mestre 06 

Flavia Adada Pedagogia/ Mestre 11 

 

5.14 Interação entre tutores, docentes e coordenadores de curso  

A relação entre tutores, docentes e coordenadores de curso é realizada 

em reuniões do Núcleo Pedagógico e reuniões semestrais realizadas no intuito 

de auto-avaliar e dialogar sobre ações a serem realizadas. 

 

5.15 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

No que diz respeito à Produção científica, cultural, artística e ou 

tecnológica, o curso de Pedagogia na Modalidade Presencial do Centro 

Universitário Univel, têm como meta a realização de atividades que visam 

instigar o espírito de investigação científica, inerente ao ensino de qualidade. 

Igualmente o CPE do Centro Universitário Univel, visando contribuir 

para o avanço científico-tecnológico, norteado por princípios éticos, valorizando 

e qualificando a instituição perante a comunidade acadêmico-científica, em 

conformidade com suas finalidades torna público no inicio de cada semestre o 

edital, que normatiza os procedimentos para apresentação de Projetos de 

Pesquisa, Extensão e Iniciação Científica com a participação de professores e 

acadêmicos. 

 

5.16 – Funções que os egressos poderão exercer no Mundo do Trabalho: 

Os egressos da Pedagogia do Centro Universitário Univel exercerão 

atividades de docência, coordenação, supervisão, orientação e direção, ou em 

atividades afins, onde exijam-se conhecimentos pedagógicos. 
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6  INFRAESTRUTURA 

O Centro Universitário Univel é localizado na Avenida Tito Muffato, no 

2317, Bairro Santa Cruz, Cascavel/PR, possui uma área de 97.682,84m² com 

22.002,48m² de área construída, com edificações especialmente desenvolvidas 

para as condições da região e 17.000m2 em estacionamento para carros e 

motos, devidamente demarcados conforme a legislação de trânsito e área livre 

de 58.680,36m² de terreno para futuras edificações. 

Quadro 4: Instalações gerais 

Infraestrutura N° ÁREA CAPACIDADE 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

M T N 

Salas de 
aula 

até 60 alunos 86 6.880m² 60 / alunos X  X 

de 60 a 100 alunos 1 120m² 100 / alunos X  X 

SAJU 1 280m² 100 / alunos X X X 

Empresa Júnior 1 22m² 10 pessoas X X X 

Auditório 1 1.050m² 528 pessoas X X X 

Salas de professores 2 140m² 80 pessoas X X X 

Salas de coordenadores de curso 12 320m²  X X X 

Biblioteca 1 1010 m2  X X X 

Laboratórios de Informática 10 800m² 60 / alunos X X X 

Laboratórios Específicos 24 960m² 30 / alunos X X X 

Instalações Sanitárias 32 512m²  X X X 

Outras áreas:       

   - Direção Geral 1 30m²  X X X 

   - Diretoria de Desenvolvimento 1 30m²  x x x 

   - Mantenedora 1 30m²  x X X 

   - Coordenação Pedagógica 1 15m²  X X X 

   - Coordenação da CPA 1 6m²   X X 

   - Cozinha 1 50m²  x x x 

   - Núcleo de Ensino à Distância  1 20m²  x x x 

   - Pós-Graduação 1 160m²  X X X 

   - Contabilidade 1 90m²  X X  

   - Núcleo de Prática Jurídica 1 280m²  X X X 

   - Cartório Modelo 1 46m²  X X X 

   - Secretaria Acadêmica 1 160m²  X X X 

   - Tesouraria 1 30m²  X X X 

   - Sala p/ Atendimento (Prouni, 
FIES, PAP) 

1 30m²  X X X 

   - Protocolo 1 10m²  X X X 

   - Sala de Assessoria de Imprensa 1 10m²  X X X 

   - Praça de Alimentação 1 1.300m²  X X X 

   - Reprografia 1 50m²  X X X 

   - Sala Sistema RM 1 16m²  X X x 

   - Sala de Reuniões 1 20m²  X X x 

   - Sala p/ Setor de Compras, 
Administrativo e Financeiro 

1 50m²  X X X 
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   - Sala p/ Direção e Secretaria da 
Escola da Magistratura 

1 20m²   X X 

Total (Área Construída)  14.547 m²     

 

As edificações são compostas de:    

1. Bloco A: 02 pavimentos, medindo aproximadamente 835m², com 08 

salas de aulas, diversos ambientes para apoio administrativo, 01 sala para 

Departamento de Recursos Humanos, 01 sala para Secretaria Acadêmica 

(administração interna), 01 sala para Departamento Financeiro, 01 ambiente 

para atendimento da Secretaria Acadêmica e Tesouraria, 01 sala ampla para 

professores, 01 sala para Coordenação da CPA, 07 Salas para 

Coordenadores, 01 sala para o setor de Evasão de Alunos, 01 sala para o 

Cartório Modelo, 01 sala para o Núcleo de Práticas Jurídicas, 01 sala para 

Direção Geral, 01 sala para Mantenedora, 01 sala para Direção de 

Desenvolvimento, 01 sala para Coordenação Pedagógica, 01 sala ampla para 

o NEAD, 01 auditório com capacidade para 528 pessoas, 01 reprografia,  01 

protocolo, 03 laboratórios específicos, 01 sala para o RM, 07 laboratórios de 

Informática, 01 sala para Psicóloga Institucional, 01 sala para Negociação 

(Prouni, FIES e PAP), 01 sala para Assessoria de Imprensa, 01 sala do Núcleo 

de Informática, 08 sanitários (masculino, feminino e portadores de 

necessidades especiais); escadaria e elevador, 01 sala de monitoramento das 

câmeras, 01 sala ampla para Pós-Graduação Lato Sensu, 01 sala para 

Contabilidade, 01 Cozinha, 01 sala para o DCE e 01 sala de apoio aos 

motoristas. 

2. Bloco B: contêm 03 pavimentos, medindo aproximadamente 

4.616m², onde se encontram 53 salas de aula, 01 laboratório para o curso de 

Ciências Contábeis, 01 sala de apoio à Informática, 01 sala de professores, 01 

brinquedoteca, 04 laboratórios da Gastronomia, 04 laboratórios para o curso de 

Artes compartilhado com o curso de Pedagogia, 01 sala destinada a Pastoral 

Universitária, 12 sanitários (masculino/feminino e portadores de necessidades 

especiais) e áreas amplas para circulação, servidas por escadaria e rampa. As 

instalações prediais foram projetadas para atender as finalidades educacionais 
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e as especificações técnicas quanto às dimensões, iluminação, ventilação e 

acústica, climatização e acomodação. Além disso, as salas de aula possuem 

quadro branco e são equipadas com aparelho multimídia. Todo o espaço físico 

é adequado às condições necessárias para a comodidade dos estudantes. 

3. Bloco C: 03 pavimentos medindo aproximadamente 5.000m2, onde 

se encontram 22 salas de aulas, 12 sanitários (masculino/feminino e portadores 

de necessidades especiais), 2 salas de metodologias ativas, escadaria e 

elevador. Além disso, o espaço físico é adequado ao número de usuários que 

transitam nos ambientes da instituição.  

As salas de metodologias ativas possuem cada uma:  8 mesas 

redondas, 77 cadeiras, 1 mesa de reunião, 1 mesa para o professor, 1 quadro 

branco, 2 quadros de vidro, 1 sofá, 4 puffs, 2 almofadas, 2 balcões redondos, 2 

televisores, 1 aparelho de multimídia, 1 computador (CPU, teclado e mouse).  

Bloco D: está localizada a com 1010 m2 de área total.  Contém também 

um subsolo com 1 laboratório de Química destinado ao curso Segurança no 

Trabalho – EaD e em Gestão Ambiental, 1 laboratório destinado ao curso de 

Artes e 03 salas destinadas a laboratórios de engenharias, medindo 

aproximadamente 434m².  

4. Outras Áreas: 01 Praça de alimentação, 01 Guarita no portal de 

entrada, 04 Geradores a diesel e Estacionamento com área de 

aproximadamente 17.000m², que proporciona maior comodidade e segurança, 

com espaço para todos os alunos que utilizam veículo próprio, além de espaço 

específico para motos. 

 
Cronograma da estrutura física prevista para vigência do PDI 2016-2020: 

DESCRIÇÃO 
Quantitativo 

em 
2016 

% 
Quantitativo 

em 2020 
% 

Salas de aula 87 45 100 43 

Laboratórios Específicos  24 13 36 16 

Laboratórios de Informática 10 5 14 6 

Demais dependências  72 37 80 35 

Cronograma de expansão da infraestrutura física 
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03- Geradores com potência de 500Kw cada. 

01- Estacionamento asfaltado para alunos com capacidade para 1610 carros. 

01- Estacionamento asfaltado para Professores com capacidade para 200 
carros. 

01- Estacionamento com capacidade para 400 motos (alunos). 

03- Estacionamentos para portadores de necessidades especiais 

 
Complementos 

Importante salientar que os blocos A, B, C e D possuem toda estrutura 

adequada para os portadores de necessidades especiais, ou seja, rampas,  

banheiros, trilhos de portadores de deficiências visuais e um moderno elevador 

instalado no bloco C,  com identificação em Braile para portador de deficiência 

visual. 

 

6.1 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

A instituição disponibiliza salas com 32m² com todos os equipamentos 

necessários que são destinadas aos docentes com regime trabalho em tempo 

integral. Além disso, ressaltamos que a instituição possui duas salas comuns 

para professores devidamente mobiliada com equipamento de informática que 

atende de forma geral todos os docentes. 

 

6.2 Espaço de trabalho para o coordenador 

A Coordenação possui um gabinete com 32m²  devidamente equipado 

com  equipamento de informática, mesa, cadeiras, sofá, armários e acesso à 

internet. A sala é ampla, climatizada e bem iluminada, e atende as 

necessidades do curso e atendimento aos estudantes. 

 

6.3 Sala coletiva de professores 

A instituição disponibiliza uma sala para os professores: 01 (uma) com 

120m² que atende todos os quesitos de iluminação, conservação, 

equipamentos de informática, condições adequadas para conforto dos 

docentes.  
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6.4 Salas de aula 

As salas de aulas são de tamanhos diversos onde todas são equipadas 

com quadro branco, climatizadas, multimídias instalados em todas as salas, 

carteiras estofadas e demais mobiliários adequado a professores e acadêmicos 

e acesso a internet para acadêmicos nos laboratórios e livre via rede wi-fi. 

A instituição conta com as Salas de Metodologias Ativas, nas quais 

possuem mobiliário e estofados que permitem o relacionamento grupal durante 

as atividades, multimídias, televisor LCD, monitor, quadro branco, climatizadas, 

e com acesso a internet para todos os acadêmicos e possibilidade de utilização 

de tablets durante as atividades desenvolvidas. 

Assim, nestes espaços promovemos metodologias ativas, tendo como 

método a problematização, motivando o estudante a pensar em formas de agir 

e soluções para situações vivenciadas em sua realidade profissional. 

 

6.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

O Centro Universitário oUnivel possui 10 laboratórios de informática 

totalizando 550 máquinas com acesso a internet, equipamento de multimídia, 

ventilação e iluminação. Os equipamentos são modernos e de uso 

compartilhado. Possui uma equipe própria de manutenção e são atualizados 

anualmente. 

 

6.6 Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC ) 

O curso de Pedagogia - Licenciatura na Modalidade Presencial possui 

120 vagas autorizadas e, possui um acervo da bibliografia básica, com no 

mínimo 3 (três) títulos por disciplina disponível na biblioteca, além de estar 

informatizado e tombado junto ao patrimônio da instituição. A biblioteca 

disponibiliza aos usuários o acesso à Biblioteca Digital da Saraiva e a 

Biblioteca Digital da Pearson. Para acessar a Biblioteca Digital os usuários 

deverão utilizar o usuário e senha cadastrados no sistema RM (Sistema 

TOTVS). 
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Neste sentido atendem plenamente aos programas das disciplinas 

propostas na matriz curricular para os dois anos correspondentes a duração do 

curso. 

 

6.7 Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC ) 

O curso de Pedagogia – Licenciatura na Modalidade Presencial possui 

120 vagas autorizadas e em funcionamento, possui um acervo da bibliografia 

complementar, com no mínimo 5 (cinco) títulos por disciplina e possui pelo 

menos dois exemplares de cada título sendo que os mesmos estão disponíveis 

na biblioteca, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da 

instituição. 

Neste sentido atendem plenamente aos programas complementares 

das disciplinas propostas na matriz curricular para os dois anos 

correspondentes a duração do curso. 

Periódicos disponíveis na biblioteca, também utilizados pelos 

acadêmicos: 

 

PERIÓDICOS – 66 assinaturas 

1. Gestão e negócios  

2. Empreendedor  

3. Espm 

4. Hsm 

5. Rac –online 

6. PEGN 

7. RAE 

8. Rap 

9. RBA 

10. Venda mais 

11. Você S/A 

12. Harvard business Brasil 

13. Exame PME 
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14. Mundo J 

15. Época 

16. Exame 

17. Istoé 

18. Newsweeek internacional 

19. Veja 

20. Aldeia 

21. Clube Delphi 

22. Computerworld 

23. Info exame 

24. Java magazine 

25. Mundo Java 

26. Publish 

27. SQL magazine –online 

28. Web mobile- online 

29. Engenharia de software – online 

30. Revista da cultura 

31. Revista bravo 

32. Gestão educacional 

33. Nova escola 

34. Ensino superior 

35. Tela viva 

36. Imprensa 

37. Gestão ambiental 

38. Engenharia sanitária e ambiental 

39. Revista prazeres da mesa 

40. Bares e restaurantes 

41. Cozinha profissional 

42. Gosto 

43. Gula 

44. Padaria 2000 
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45. Folha de Londrina 

46. Gazeta do Paraná 

47. Gazeta do Povo 

48. Hoje 

49. O Paraná 

50. Valor Econômico 

51. Folha de São Paulo 

52. Intra logística 

53. Melhor & Gestão de Pessoas 

54. Proteção 

55. Carta capital 

56. Conjuntura Econômica 

57. Istoé Dinheiro 

58. Suma Econômica 

59. Guia IOB de Contabilidade 

60. RBC 

61. Júris síntese DVD 

62. Revista de Direito Civil e Processual civil 

63. Revista de Direito Penal e Processual Penal 

64. Revista de Estudos Tributários 

65. Revista Síntese Direito Previdenciário 

66. Revista Síntese Direito Empresarial 

 

6.8 Laboratórios didáticos de formação básica 

Para atender as necessidades especificas do Curso de Pedagogia, o 

Centro Universitário conta com laboratórios de: Ciências; Brinquedoteca; Arte, 

Dança e Música; Informática. Trata-se de espaços fundamentais para 

desenvolvimento de pesquisas de iniciação científica e para o oferecimento de 

cursos de extensão. 

Os laboratórios oferecem condições satisfatórias para o 

desenvolvimento das atividades do processo ensino-aprendizagem e são 
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administrados por técnicos especializados, os quais estão presentes para 

auxiliar o atendimento e monitoramento. 

Para cada laboratório, de acordo com a sua finalidade, os materiais são 

adquiridos criteriosamente, existindo a preocupação de equipar cada um deles 

com recursos didáticos apropriados. 

 

Laboratório de Ciências 

  

QTDE DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

1 Microscópio biológico binocular modelo b3 

1 Estufa digital microprocessada para esterilização e secagem 21 litros 

4 Bico de bansen com registro 

10 Cadinho de fusão f/m diâmetro superior 

6 Escova para frascos dia. 35x70x280mm weingerger 

100 Lâmina para microscopia ponta lisa  

200 Lamínula 22x22mm 

7 Pinça de dissecção anatômica 16 cm com serrilha 

9 Pinça de dente de rato 16 cm 

10 Pinça para tubo de ensaio madeira 18 cm 

2 Termômetro químico escala externa 

1 Pipetador de volumes manual 2 ml 

1 Pipetador de volumes manual 10ml 

1 Pipetador de volumes manual 25ml 

1 Dissecador de vidro completo com tampa e luva 55/38 e placa de porcelana 

1 Papel filtro qualitativo 80 gramas 100 folhas 

1 Papel indicador universal ph 100 tiras 

1 GPS 

1 Turbidímetro Portátil 

1 Condutivímetro 

1 Oxímetro 

1 PH-metro (manual) 

1 Termohigrômetro 

1 Medidor de Ruído Sonoro 

1 Binóculo 

1 Agitador Magnético 

1 Contador Gyguer Muller 

1 Balança analítica 

1 Destilador de água 

1 Barriletede PVC 
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1 Kit para Avaliação da Qualidade da Água 

3 Dosador (pipeta) 

10 Béquer 

10 Erlenmayer 

10 Vidro Relógio 

10 Proveta 

10 Balão Volumétrico 

1 Bico de Busen 

10 Placas de Petri 

05cx Lâminas 

05cx Lamínulas 

5 Pinça 

10 Pincéis 

5 Pisseta 

20 Banquetas 

1 Esqueleto Humano 170 cm 

1 Bancada em mármore 

1 Boneco Adulto para RCP 

1 Boneco Baby para RCP 

2 Pias 

 

Espaço Cultural: Arte, Dança e Música 
  

QTDE DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

1 Equipamento de Som Com Computador e Multimídia 

6 Colchonetes 

1 Piso em Taco Madeira 

  
 

Brinquedoteca 

 QTDE DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 1 Coleção Cook Liquidificador 

 1 Coleção Cook Batedeira 

 1 Conjunto de condimentos 

 1 Conjunto de panelinhas 

 1 Bule inox 

 8 Cabide Cristal 

 6 Fantasia infantil 

 2 Carro Super Spot 

 1 Caçarola 

 2 Frigideira para ovo 
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 1 Fruteira 

 8 Prato sobremesa 

 1 Tabua de Carne 

 2 Tapete de EVA 

 2 Cadeira de Balanço 

 1 Tabuinha de passar 

 4 Tigela 

 2 Triciclo para boneca 

 1 Brinquedo Kit Ferramentas completo 

 1 Boneca Nenequinha 

 1 Boneca Baby Jr Fofinho 

 3 Boneca Coleção Frutinhas 

 1 Boneca Baby Peniquinho 

 1 Brinquedo Trem Kid 

 1 Brinquedo Baby Truck basculante 

 1 Brinquedo Agromak Trator 

 2 Brinquedo Caminhão Beach Truck 

 1 Brinquedo Enxutinho da Princesa 

 1 Brinquedo Ferro de Passar 

 1 Brinquedo Kit Porta Mantimentos 

 1 Brinquedo Mamy Cook Kit 

 2 Tapete EVA 

 1 Brinquedo pedagógico - Barras e Medidas 

 1 Brinquedo pedagógico - Alinhavos Sortidos 

 1 Brinquedo pedagógico - Passa Formas Geométricas 

 1 Brinquedo pedagógico - Mosaico Fantástico 

 1 Brinquedo pedagógico - Círculo de Frações 

 1 Brinquedo pedagógico - Alfabeto Móvel Degrau MDF 

 1 Brinquedo pedagógico - Alfanumérico Recortado MDF 

 1 Brinquedo pedagógico - Alfabeto Silábico 

 1 Brinquedo pedagógico - Blocos Lógicos 48 peças 

 1 Brinquedo pedagógico - Dominó Divisão Silábica 

 1 Brinquedo Mini Fogão 

 1 Mini jogo de cozinha planejado 

 7 Fantoches de mão animais sortidos 

 1 Teatro de Fantoches 

 4 Mesas de tamanho infantil contendo 5 mini cadeiras cada 

 1 Jogo de argolas 

 1 Maleta com 1000 letras EVA 

 1 Material dourado 611 peças de madeira 

 1 Brinquedo pedagógico - Memória Alfabetização MDF 40 peças 
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 1 Brinquedo pedagógico - Numerais e Quantidades na Base MDF 

 1 Brinquedo pedagógico - Pequena Cidade MDF 100 peças 

 1 Brinquedo pedagógico - Pesque e Brinque MDF 20 peças 

 1 Brinquedo pedagógico - Prancha de Seleção pequena MDF 16 peças 

 1 Brinquedo pedagógico - Lego Monte Fácil 1000 peças 

 1 Brinquedo pedagógico - Quebra Cabeça Gigante c/ 10 MDF 

 1 Brinquedo pedagógico - Seriação de Animais MDF 54 peças 

 1 Brinquedo pedagógico - Troque e Encaixe as Cores Casa MDF 20 peças 

 1 Palco 

 3 Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com os números 

 3 Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com os animais 

 3 Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com a natureza 

 3 Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com as cores 

 3 Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com os transportes 

 3 Exemplares de Literatura infantil Aprendendo com os opostos 

 3 Exemplares de Literatura infantil Olho Mágico 

 3 Exemplares Minha Primeira Enciclopédia 

 18 Títulos diversos de Literatura Contos Infantis 

 3 Exemplares de Literatura infantil Meu Primeiro Relógio 

 26 Títulos diversos de Literatura Nacional  

 14 Títulos diversos de Literatura Infanto Juvenil 

 1 Espelho 

 4 Puffs 

 1 Armário para livros 

 
Laboratório de Informática  

Nº de Laboratório Local Número de Computadores 

Laboratório 1 Bloco A 40 

Laboratório 2 Bloco A 60 

Laboratório 3 Bloco A 60 

Laboratório 4 Bloco A 60 

Laboratório 5 Bloco A 40 

Laboratório 6 Bloco A 40 

Laboratório 7 Bloco A 40 

Laboratório 8 Bloco B 20 

Laboratório 9 Bloco B 60 

Biblioteca Bloco D 44 

TOTAL  473 

 

A instituição disponibilizará para atendimento aos alunos de Pedagogia 

– Licenciatura um laboratório específico, conforme discriminação abaixo:  
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60 máquinas Core 2 Duo, 2Gb de ram, hd 500Gb, 

Sistema Operacional Windows Xp e Linux; 

Laboratório climatizado com Ar-condicionado Split; 

Quadro Branco Grande;  

Projetor Multimídia no Teto; 

Tamanho da sala 113 m². 

 

6.9 Laboratórios didáticos de formação específica 

A instituição disponibilizará para atendimento aos alunos de Pedagogia 

– Licenciatura, além da brinquedoteca, um laboratório específico, conforme 

discriminação abaixo:  

60 máquinas Core 2 Duo, 2Gb de ram, hd 500Gb, 

Sistema Operacional Windows Xp e Linux; 

Laboratório climatizado com Ar-condicionado Split; 

Quadro Branco Grande;  

Projetor Multimídia no Teto; 

Tamanho da sala 113 m². 

 

6.14 Processo de controle de produção ou distribuição de material 

didático (logística)  

A Educação e o conhecimento sempre foram fatores indispensáveis para 

qualquer nação se desenvolver. Contudo, nas últimas décadas educação e 

conhecimento se tornaram elementos diferenciadores no mundo capitalista 

competitivo. Depreende-se de estudos já realizados, que um país só alcança 

patamares de desenvolvimento e competitividade quando é capaz de 

proporcionar educação de qualidade à sua população. Nesse sentido, afirma-

se que o crescimento e desenvolvimento de um país, seja na esfera 

econômica, política ou social, são proporcionalmente dependentes do nível 

educacional proporcionado à sua população (ALLEN; SEAMAN, 2010).  

Com o objetivo de proporcionar maior acesso à educação superior, a 

IES propõe o desenvolvimento de mecanismo a partir de propostas de novos 
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polos no Estado do Paraná e em outros estados, através de diagnósticos que 

comprovem a demanda existente e as necessidades do município em prol da 

melhoria do acesso à educação no país. A Educação a Distância tem sido um 

importante instrumento de viabilização do acesso à educação superior, pois 

amplia oportunidades a indivíduos e grupos que muitas vezes não possuem 

flexibilidade de tempo e recursos necessários para ingressarem em cursos 

presenciais.  

Ressalta-se que para o desenvolvimento eficiente das atividades 

pedagógicas inerentes aos cursos na modalidade Presencial e a de Educação 

a Distância – EaD, a IES deverá viabilizar os polos de apoio presencial em 

municípios, em sua maioria do interior, visando promover o acompanhamento 

necessário aos cursos ali ministrados. Assim, os polos constituirão o espaço 

físico onde acontecem os momentos presenciais, sendo responsáveis pelo 

acompanhamento, orientação e interação de alunos na promoção e efetivação 

da EaD. 

No Centro Universitário Univel o Núcleo de Educação à Distância – 

NEAD6 mostra-se como novo instrumento de fortalecimento da qualidade de 

ensino que a Instituição oferece. Em contrapartida, tal benefício requer uma 

nova concepção do modelo educacional, em que se busca, por meio da 

tecnologia da informação, a consolidação de novas formas de interação entre a 

instituição e a sociedade, sempre na busca da eficiência e da oferta de uma 

educação de qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Núcleo de Educação à Distância: comumente será citado como NEAD. 
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8 ANEXOS 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA 

 

MODALIDADE PRESENCIAL 

 

TÍTULO  I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

Artigo 1° - O Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia Licenciatura – 

modalidade presencial - do Centro Universitário UNIVEL é uma disciplina 

obrigatória, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (2006) e 

o Projeto Político-Pedagógico do Curso (2018). Essa atividade está sob a 

responsabilidade da Coordenação de Curso, que designará professor(es) para 

supervisão. O estágio é articulado aos fundamentos teórico metodológicos do 

Projeto Político-Pedagógico Institucional do Curso de Pedagogia - modalidade 

presencial - , além de servir de fonte de aprendizagem para o licenciando, 

constituem-se em prática investigativa para a problematização e a análise das 

questões relacionadas à Escola Básica. É na disciplina de Estágio 

Supervisionado que o acadêmico realiza experiência de docência na Escola 

Básica, principalmente em nível de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, assumindo a ação pedagógica em seu planejamento, execução 

e avaliação. Essas experiências são fundamentais para o desenvolvimento de 

competências dos futuros pedagogos. As atividades de estágio são também 

fonte de articulação do Centro Universitário UNIVEL com os sistemas de 

ensino, campo de realização dos estágios supervisionados. Pela natureza e 

objetivos destas disciplinas, assinala-se a importância da proposição de ações 

que possam integrar professores das redes de ensino, do Centro Universitário 

UNIVEL e dos discentes estagiários, ações essas que podem e devem ter 

desdobramentos em extensões. Conforme o Parecer CNE/CP 28/2001 e 

CNE/CP 2/2015, o Estágio Supervisionado pretende oferecer ao licenciando 
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um conhecimento do real em situação de trabalho, isto é, diretamente em 

unidades escolares dos sistemas de ensino. É também um momento para se 

verificar e provar (em si e no outro) a realização das competências exigidas na 

prática profissional e exigíveis dos formandos, especialmente quanto à 

regência [de classe] (BRASIL, 2001, p. 10). O estágio é constituído de 

diferentes ações articuladas: destaca-se a observação de turma seguida da 

regência docente. Essas etapas devem ser iniciadas e concluídas no mesmo 

módulo. A observação e a regência devem ser realizadas em local, escola, 

ano, turma, turno em combinação com professor responsável da Instituição de 

Ensino da Educação Básica, de acordo com o professor orientador da 

Instituição de Ensino Superior, responsável pela disciplina de estágio,  e 

atender às normas do respectivo sistema. 

 

Artigo 2° - Disciplinas de Estágio Supervisionado são: 

§ 1. Estágio Supervisionado em Educação Infantil - 100 horas 

§ 2. Estágio Supervisionado em Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 100 

horas 

§ 3. Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos - 100 horas 

§ 4. Estágio Supervisionado em Espaços Não Formais - 100 horas 

Artigo 3° - A distribuição da carga horária de cada Estágio Supervisionado 

com regência será dividido em: 02 h Caracterização da Instituição de Ensino; 

16 h Observação e Coparticipação; 12 h de Regência e 70 h para aulas 

teóricas, organização dos documentos, elaboração dos planos de aula e 

relatório final. 

Artigo 4° - É vedada a realização do estágio supervisionado obrigatório não 

remunerado em instituições onde o acadêmico tenha qualquer tipo de vínculo 

empregatício, seja como estágio remunerado ou contratos CLT em instituições 

privadas. 

§ 1. O Estágio Supervisionado em Espaços Não Formais e na Organização 
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do Trabalho Pedagógico, por não possuir regência, será distribuida a carga 

horária, conforme definição da coordenação do curso em conjunto com 

professor orientador do estágio. 

§ 2. O Estágio Supervisionado em Educação Infantil poderá ser convalidado, 

mediante comprovação de estabilidade na função de Professor de Educação 

Infantil, em conformidade com a cópia da carteira de trabalho, contrato de 

trabalho e avaliação da Prefeitura Municipal. 

 

Artigo 4° - Pré-requisitos curriculares para disciplinas de Estágio 

Supervisionado são: 

§ 1. Estágio Supervisionado em Educação Infantil precisa ter realizado a 

disciplina de Fundamentos e Metodologia de Educação Infantil 

§ 2. Estágio Supervisionado em Anos Iniciais precisa ter realizado a 

disciplina de Alfabetização e Letramento 

§ 3. Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos precisa ter 

a disciplina de Educação de Jovens e Adultos 

§ 4. Estágio Supervisionado em Espaços Não Formais de Educação precisa 

ter a disciplina de Pedagogia em Espaços Não Formais 

 

CAPÍTULO I 

DA OBRIGATORIEDADE 

Artigo 5° - O Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia é atividade 

curricular obrigatória na formação do licenciado em Pedagogia conforme 

Resolução CNP/CP nº 01/2006 e Resolução 2/2015 que prevê uma carga 

horária mínima de 400 horas. O Estágio será realizado na Educação Infantil, 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e com participação em atividades da 

gestão de processos educativos, no planejamento, implementação, 

coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e projetos 

educativos, na Educação de Jovens e Adultos e por fim nos Espaços não 
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formais de educação. A matrícula na disciplina de estágio é obrigatória e válida 

por um semestre letivo, nesse período, o aluno deverá dispor de tempo 

suficiente para a integralização da carga horária prevista. O estágio obrigatório 

será realizado em época regular e somente contará a partir do momento do 

atendimento das formalidades legais da disciplina de estágio. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 6° -Proporcionar qualificação na formação do profissional do pedagogo 

através da atuação docente em espaço escolar. A intenção com o estágio 

supervisionado é revelar, por meio do planejamento e de ações docentes, as 

competências desenvolvidas durante o Curso de Pedagogia. É necessário que 

os projetos do acadêmico contemplem as competências referentes a cada 

nível de ensino, principalmente relacionando-os com os fatos observados 

durante as horas de Práticas de Ensino realizadas ao longo do curso, a fim de 

qualificar esse momento de estágio supervisionado. 

Competências a serem desenvolvidas pelo estagiário: 

§ 1. A atividade de estágio deverá oportunizar aos alunos na Educação 

Infantil: 

● Observar o cotidiano de uma instituição infantil problematizando práticas 

pedagógicas, refletindo sobre elas e relacionando-as ao Projeto 

Pedagógico, às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil e a fundamentos teórico-metodológicos. 

● Compreender a metodologia de trabalho com projetos, concepções e 

práticas e a sua relação com a especificidade da Educação Infantil. 

● Planejar e implementar práticas pedagógicas considerando os contextos 

de infância e as referências que as sustentam. 
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● Registrar, documentar e avaliar a ação pedagógica desenvolvida, 

apresentando argumentos e evidências das ações realizadas. 

● Elaborar documento final registrando o percurso do estágio para ser 

entregue via Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

 

§ 2. A atividade de estágio deverá oportunizar aos alunos nos Anos Iniciais:  

● Planejar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas, relacionando-as 

com outras ações dos espaços educativos de maneira articulada com o 

PPP e com o contexto social em uma perspectiva investigativa. 

● Desenvolver atitude investigativa sobre sua prática pedagógica, 

considerando os aportes teóricos estudados. 

● Desempenhar ações educativas por meio da elaboração do plano de 

aula a serem desenvolvidos com a turma. 

● Elaborar e executar projeto de ação pedagógica selecionando 

procedimentos de ensino e de avaliação adequados aos sujeitos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

● Produzir exercício de escrita (por exemplo, artigo, relatório, ou estudo 

monográfico) envolvendo dados de sua prática pedagógica e seguindo 

normas da ABNT para ser entregue via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA. 

 

§ 3. A atividade de estágio deverá oportunizar aos alunos na Educação de 

Jovens e Adultos:  

a) Planejar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas, relacionando-as 

com outras ações dos espaços educativos de maneira articulada com o 

PPP e com o contexto social em uma perspectiva investigativa. 

b) Desenvolver atitude investigativa sobre sua prática pedagógica, 

considerando os aportes teóricos estudados sobre educação de adultos. 

c) Desempenhar ações educativas por meio da elaboração do plano de 

aula a serem desenvolvidos com a turma, correspondente às 
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especificidades da faixa etária adulta. 

d) Elaborar e executar projeto de ação pedagógica selecionando 

procedimentos de ensino e de avaliação adequados aos sujeitos adultos 

estudante. 

e) Produzir exercício de escrita (por exemplo, artigo, relatório, ou estudo 

monográfico) envolvendo dados de sua prática pedagógica e seguindo 

normas da ABNT para ser entregue via Comunidade Virtual de 

Aprendizagem. 

 

§ 4. A atividade de estágio deverá oportunizar aos alunos nos Espaços Não 

Formais:  

a) Planejar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas, relacionando-as 

com outras ações dos espaços educativos de maneira articulada com o 

PPP e com o contexto social em uma perspectiva investigativa. 

b) Desenvolver atitude investigativa sobre sua prática pedagógica, 

considerando os aportes teóricos estudados. 

c) Desempenhar ações educativas por meio da elaboração projetos a 

serem desenvolvidos no espaço específico. 

d) Produzir exercício de escrita (por exemplo, artigo, relatório, ou estudo 

monográfico) envolvendo dados de sua prática pedagógica e seguindo 

normas da ABNT para ser entregue via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA. 

 

Artigo 7° - Atividades a serem executadas pelo estagiário em ambos os 

estágios: 

 

§ 1. Observar diferentes aspectos no contexto de realização do estágio, 

tais como: os espaços, a organização dos horários, o planejamento das 

atividades, as propostas pedagógicas desenvolvidas, etc. 
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§ 2. Registrar de forma sistemática as observações realizadas no contexto 

desta etapa de ensino. 

§ 3. Planejar ações educativas por meio da elaboração de projetos de 

ensino a serem desenvolvidos com a turma. 

§ 4. Desempenhar ações educativas por meio da elaboração do plano de 

aula a serem desenvolvidos com a turma. 

§ 5. Documentar suas reflexões sobre as práticas desenvolvidas, trazendo 

elementos que evidenciem as ações executadas semanalmente, 

registrando-as no ambiente virtual. 

§ 6. Elaborar, ao final do processo, uma síntese reflexiva que demonstre a 

capacidade de articulação das experiências práticas com os referenciais 

estudados ao longo da trajetória acadêmica. 

 

CAPÍTULO III 

SISTEMA DE SUPERVISÃO 

 

Artigo 8° - Sobre a supervisão do estágio obrigatório: 

§ 1. Professor orientador do Centro Universitário UNIVEL e supervisor local: 

Durante a realização do estágio, o aluno será acompanhado por dois 

supervisores: a supervisão do Centro Universitário será feita por professor 

orientador designado pela Coordenação do Curso para a Disciplina, que fará a 

supervisão por meio de visita in loco; a supervisão no local do estágio será 

realizada por professor, devendo ser indicado pela Parte Concedente do 

estágio. 

§ 2. Para acompanhamento e supervisão do estágio: serão realizadas contato 

inicial do professor supervisor da UNIVEL aos possíveis locais de estágio, com 

uma visita de acompanhamento e verificação da regência do aluno, in loco. 

§ 3. Encontros e entrevistas de supervisão com o professor orientador: A 

supervisão do estágio pelo professor orientador será realizada com 

acompanhamento nos horários de aula, conforme planejamento.  
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§ 4. Em consonância com a Lei dos Estágios (Lei nº 11.788/2008), para 

acompanhamento e supervisão do estágio pelo professor orientador, serão 

exigidos do aluno os seguintes instrumentos obrigatórios, disponibilizados no 

AVA (de apoio a modalidade presencial) da disciplina. Para o início do estágio 

o aluno deverá providenciar os documentos a seguir, sendo instrumentos 

obrigatórios exigidos do estagiário para acompanhamento e supervisão: 

 

● Termo de compromisso para alunos que cumprirão o estágio 

supervisionado obrigatório em suas cidades de origem. 

● Carta de Apresentação do Centro Universitário para Instituição de 

Ensino de Educação Básica 

● Carta de Aceite da Instituição de Ensino da Educação Básica para Aluno 

estagiário. 

● Ficha de frequência correspondente aos dias e turnos de realização de 

estágio supervisionado pelo aluno. A ficha deve ter o carimbo e a 

assinatura do responsável da instituição de ensino. 

● Ficha de avaliação do professor regente da escola campo de estágio. 

● Ficha de avaliação do professor supervisor de estágio. 

● Ficha de autoavaliação.  

● Relatório Final da disciplina de estágio que comprova a finalização do 

estágio na parte concedente e o cumprimento da carga horária prevista 

para a atividade. Esse documento é a avaliação e a conclusão do 

estágio, realizada pelo aluno e pelo supervisor da parte concedente. 

Parágrafo único: Todos os documentos citados no § 4, além da entrega dos 

documentos originais, deverão ser escaneados e anexados ao relatório final de 

estágio, todos preenchidos, assinados e carimbados ora pelo acadêmico, ora 

pelo professor supervisor de estágio ou responsável pela instituição 

concedente. É vedado o anexo destes domumentos por meio de fotografia. 

§ 5. O lançamento de nota/parecer da disciplina de estágio só poderá ser 

efetuado pelo professor orientador se a documentação obrigatória acima 
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referida estiver devidamente assinada, carimbada (quando necessário)  

encaminhada via Plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme 

cronograma definido pela coordenação. Além disso, em momento oportuno, o 

professor orientador deverá solicitar os documentos originais para conferência 

e validação através de carimbo e assinatura. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Artigo 9° - A avaliação é processual e leva em conta o desenvolvimento das 

competências descritas neste Regulamento. Os critérios de avaliação devem 

considerar: 

● a capacidade de o aluno entender, vislumbrar oportunidades de 

melhorias e desenvolver uma proposta de intervenção na área em que 

irá realizar o estágio; 

● a capacidade de análise crítica e proatividade na vivência de processos 

e rotinas no ambiente de trabalho; 

● a participação, com comprometimento, nas atividades assíncronas 

realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

● a elaboração e o desenvolvimento satisfatório do 

projeto/planejamento/plano de aula; 

● a elaboração e o desenvolvimento satisfatório do Relatório Parcial (1° 

bimestre) e Final (2° bimestre); 

● a participação de forma regular nas aulas presenciais com o professor 

orientador. 

Artigo 10 - Os Instrumentos de avaliação a serem utilizados. Para a 

avaliação do estágio, serão considerados os seguintes instrumentos: 

● Desenvolver o projeto/planejamento (planos de aula) proposto para o 

nível e espaço de ensino correspondente. 
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● Relatório Parcial e Final elaborado pelo estagiário entregue através da 

Comunidade Virtual, que servirá de base para avaliação. 

● Formalização dos resultados de avaliação: 

● Os resultados apurados na avaliação do estágio serão comunicados na 

última semana de aula da disciplina em que o aluno está matriculado, 

sendo expressos através de nota: 1,0 a 10,0, sendo o mínimo 7,0 para 

aprovação, com 75% de aproveitamento/participação, além da entrega 

dos documentos obrigatórios de comprovação do estágio realizado. 

 

Artigo 11 - Os professores supervisores de Estágio definirão com os 

discentes as estratégias para organização do estágio, a distribuição da carga 

horária pelas diferentes atividades inclusive os horários dos estagiários nas 

instituições. 

 

Art. 10 - Os professores supervisores de estágio deverão acompanhar, 

orientar e avaliar o estagiário quanto ao cumprimento do estágio e seu 

desempenho, estabelecendo os critérios de avaliação em conjunto com a 

classe e em consonância com este regulamento e com o programa da 

disciplina. 

Parágrafo único: A aprovação do aluno na disciplina Estágio Supervisionado 

estará condicionada à frequência mínima obrigatória nas atividades em sala 

de aula (supervisão com o professor e demais colegas estagiários) e no 

cumprimento de 100% nas fases de observação e execução das atividades 

nas instituições – local de estágio. 

 

Art. 11 -Na avaliação do aluno em relação ao Estágio Supervisionado serão 

considerados: 

I - Participação e desempenho nas atividades dos encontros semanais do 

grupo classe com os professores supervisores; 
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II - Cumprimento e desempenho das atividades propostas para o estágio na 

instituição que deverão ser acompanhados por meio de visitas dos 

professores supervisores à respectiva instituição, ficha de registro da 

frequência e do trabalho desenvolvido, assinada pelo responsável da escola 

ou instituição, e relatório final. 

III - A avaliação do estagiário ocorrerá de forma contínua, permanente e 

progressiva. 

IV - Será considerado aprovado no Estágio Curricular Supervisionado, o 

acadêmico que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete) para cada 

fase do estágio. 

V - Caso a nota final seja inferior a 7,0 (sete), o estagiário deverá refazer a 

fase, de acordo com este Regulamento. 

VI - A freqüência obrigatória é de 100% nas fases de observação e execução 

das atividades nas instituições – local de estágio. 

 

TÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 12 - A interrupção do estágio, motivada pela parte concedente ou 

requerida pelo próprio aluno, deverá ser comunicada ao professor orientador. 

A interrupção também poderá ocorrer por iniciativa do Centro Universitário 

Univel, por razões de ordem didático-pedagógica devidamente 

fundamentadas e justificadas. 

Parágrafo único. O aluno nessa situação deverá buscar novo local para 

integralizar a carga horária de estágio, dentro do período de validade da 

matrícula. 

 

Art. 13 - RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR ORIENTADOR  

Compete ao professor orientador responsável pela disciplina de estágio: 
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I. dar uma visão geral da disciplina de estágio na primeira aula orientando-

os quanto à distribuição de local de estágio, 

II. acompanhar a realização do estágio, conforme combinações 

estabelecidas no planejamento; 

III. estimular as competências crítico-reflexivas do aluno em relação às 

atividades desenvolvidas na organização ou na instituição; 

IV. esclarecer dúvidas quanto ao funcionamento do estágio e às atividades 

a serem desenvolvidas; 

V. avaliar o processo de estágio em conjunto com o aluno, com base nos 

instrumentos de avaliação indicados; 

VI. solicitar ao NEAD arquivar (moodle) os seguintes documentos de 

estágio postados pelos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

AVA. 

VII. zelar pela cumprimento do presente regulamento de estágio. 

 

 

Art. 14 - RESPONSABILIDADES DO SUPERVISOR LOCAL DE ESTÁGIO 

Compete ao supervisor local de estágio vinculado à rede de educação básica 

e espaços não formais: 

I. situar o estagiário dentro da estrutura da organização, informando-o 

sobre as normas internas e dando-lhe uma ideia de seu 

funcionamento; 

II. certificar-se que as atividades exercidas pelo estagiário estejam 

adequadas e vinculadas às acordadas no início do processo; 

III. realizar a supervisão profissional do aluno, auxiliando-o nas 

dificuldades surgidas no decorrer da atividade; 

IV. comunicar o professor orientador sobre qualquer anormalidade que 

venha a ocorrer durante o estágio, seja por desempenho do 

estagiário ou outros problemas, seja por interrupção do estágio; 
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V. zelar para que seja mantido um bom relacionamento da organização 

com o estagiário e com Centro Universitário Univel, para que os 

objetivos comuns da atividade de estágio sejam alcançados; 

VI. zelar para que o contexto básico da profissão seja respeitado pela 

instituição; 

 

Art. 15 - RESPONSABILIDADES DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

Compete ao aluno estagiário: 

I. assumir a carga horária semanal da disciplina na(s) turma(s) em que 

realiza o estágio, conforme planilha de horários da Escola; 

II. buscar a orientação do supervisor local de estágio da instituição e do 

professor orientador do Centro Universitário Univel para a superação 

das dificuldades encontradas; 

III. comunicar à direção da Escola e ao professor orientador de estágio, 

antecipadamente, quando estiver impedido de comparecer às aulas 

por motivo imperioso; 

IV. cumprir a carga horária exigida para a atividade de estágio; 

V. cumprir com as normas estabelecidas neste Regulamento; 

VI. devolver à Escola, ao término do período da docência, todo o 

material utilizado no decorrer do estágio: planejamentos, 

instrumentos de avaliação, livros didáticos, registros do processo de 

avaliação dos alunos e registros de frequência - cadernos de 

chamada. Além disso, disponibilizar o projeto de estágio e os 

materiais preparados no seu decorrer; 

VII. entregar para o professor orientador e para a parte concedente do 

estágio os documentos e os instrumentos de avaliação conforme 

descritos neste Regulamento; 

VIII. garantir que o horário das aulas na Escola - observação e docência - 

não coincida com o horário das atividades acadêmicas que esteja 

cursando na UNIVEL, inclusive com os encontros presenciais de 

http://www.univel.br/


 

 
Centro Universitário Univel 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br  

 

Página 115 de 147 

 

Estágio Supervisionado; 

IX. participar das reuniões com o professor orientador e seminários 

previstos para a atividade; 

X. participar, no período de Estágio Supervisionado, das atividades 

promovidas pela Escola, tais como: conselhos de classe, reuniões de 

classe paralelas, reuniões de estudos, reuniões de pais, saídas a 

campo com os alunos quando favorecidas pela própria Escola; 

XI. providenciar os documentos necessários; 

XII. representar a UNIVEL com postura ética e atitude colaborativa no 

seu ambiente de trabalho; 

XIII. solicitar, quando for o caso, a redução da carga horária de estágio 

curricular à Atendimento ao aluno, caso tenha mais de 2 anos de 

experiência docente (comprovada em CLT ou concurso). Nesse caso 

o aluno fará o relatório e participará da disciplina sem o 

obrigatoriedade de horas in loco, devido já ter no mínimo 2 anos de 

experiência docente na área do estágio em questão; 

Art. 16 - RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DE CURSO 

Compete à Coordenação do Curso: 

I. indicar os professores supervisores, fornecendo o apoio necessário 

para o cumprimento de suas tarefas; 

II. zelar para que sejam observadas as formalidades legais para 

realização do estágio; 

III. manter em arquivo os documentos de registro de acompanhamento 

e supervisão dos alunos, em apoio a secretária e NEAD; 

IV. decidir sobre questões não previstas no presente regulamento. 

Cascavel, 24 de junho de 2019. 
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ANEXO II – EMENTÁRIO  

 

Disciplina: Sociologia da Educação 

Carga horária: 80 

Ementa: Concepção clássica de educação (Emile Durkheim, Karl Marx 

e Max Weber). Visões educacionais do século XX: Educação enquanto 

reprodução e transformação social (Pierre Bourdieu, Karl Mannheim e Antonio 

Gramsci). Sociologia como forma de interpretação da sociedade: perspectiva 

estrutural-funcional e histórico-dialética. Sociologia da Infância e Juventude.  

Bibliografia básica:  

CORSARO, William A. Sociologia da Infância. 2ª Ed. Porto Alegre: 

Penso (edição digital), 2011. 

MEKSENAS, Paulo. Aprendendo Sociologia. 2005.   

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Lamparina, 2011. 

Bibliografia complementar: 

 

APLLE, Michel. Sociologia da Educação. Editora Penso (edição digital), 

2013. 

HAECHT, Anne Van. Sociologia da Educação. 1ª Ed. Porto Alegre: 

Penso, 2008.  

PILETTI, Nelson; PRAXEDES, Walter. Sociologia da educação – Do 

positivismo aos estudos culturais . São Paulo: Editora Ática (edição digital), 

2010.  

WITT, J. Sociologia. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016  

SIMMEL, G. CALDAS, P.Questões fundamentais da sociologia– 

2006  

 

Disciplina: História da Educação 

Carga horária: 80h 
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Ementa: Estudo das concepções e práticas educativas ocorridas no 

Brasil em diferentes contextos; articulação do processo educativo com a 

economia, a política, a cultura e a sociedade como um todo; concepções e 

práticas estabelecidas historicamente no processo de formação da educação 

brasileira. 

Bibliografia básica  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da 

Pedagogia: geral e Brasil. 3ed. São Paulo: Moderna, 2015.  

GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. 

2.Ed. Malone,2009.  

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 

Campinas: Autores Associados, 2013..  

Bibliografia complementar:  

CASTRO, C. M. Os tortuosos caminhos da educação brasileira: pontos 

de vista impopulares. Porto Alegre: Penso (edição digital), 2013.  

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

Ática, 2005; 

MANACORDA, Mário Alighiero. História da Educação: da Antiguidade 

aos nossos dias. São Paulo: Cortez, 2014. 

PILETTI,Claudino; PILETTI, Nelson. História da Educação: de Confúcio 

a Paulo Freire. São `Paulo: Contexto, 2014. 

VASCONCELOS, M. L. C. V; BRITO, R. H. P. Conceitos de educação 

em Paulo Freire.  Petrópolis, Vozes, 2011. 

 

Disciplina: Educação e Novas Tecnologias  

Carga horária: 80h 

Ementa: Educação, desenvolvimento e tecnologia.  A informática como 

meio de comunicação e de expressão pedagógicas: recursos e linguagem 

específica. A rede virtual, a multimídia, a hipermídia. Estudo teórico-prático dos 

recursos computacionais aplicados na educação (aplicativos, internet, 

multimídia e outros). Equipamentos e recursos tecnológicos no trabalho 
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pedagógico com portadores de necessidades educacionais especiais. A 

importância da formação e do papel dos profissionais da educação no uso dos 

recursos tecnológicos.  Ambientes virtuais de aprendizagem, recursos, 

conteúdos, linguagem e perfil do professor. Recursos tecnológicos: seleção e 

adequação aos fins pedagógicos do processo ensino-aprendizagem. Critérios 

de seleção, produção e avaliação dos recursos tecnológicos aplicados ao 

trabalho pedagógico em sala de aula e na gestão escolar. Comunicação virtual: 

coerência, ética e otimização do tempo e da informação. 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Fernando José. Educação e informática: os computadores 

na escola. 3. ed. São Paulo: Vozes, 2012. 

LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura 

contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2010.  

PÉREZ GÓMEZ, A. L. Educação na era digital: a escola educativa. 

Porto Alegre: Penso (edição digital), 2015. 

Bibliografia complementar: 

COLL, C. et al. Psicologia da educação virtual: aprender e ensinar 

com as tecnologias da informação e da comunicação. Porto Alegre: Artmed 

(edição digital), 2010.  

BARANAUSKAS, M. C. C.; MARTINS, M. C.; VALENTE, J. A. 

Codesign de redes digitais: tecnologia e educação a serviço da inclusão social. 

Porto Alegre: Penso (edição digital), 2013. 

 MORAN, José Manuel. A educacao que desejamos: novos desafios e 

como chegar lá. Campinas: Papirus, 2009.  

PALLOFF, R. M.; PRATT, K. Lições da sala de aula virtual: as 

realidades do ensino on-line. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2015.  

SANCHO, J. M. et al. Tecnologias para transformar a educação. 

Porto Alegre: Artmed, 2006.  

 

Disciplina: Comunicação e expressão 

Carga horária: 80h 
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Ementa: As relações entre linguagem oral e escrita. As funções da 

escrita. Escrita acadêmica: resenha, resumo, fichamentos e artigos. A 

intertextualidade como recurso de escrita. Paráfrase, citação textual e sínteses. 

Planejamento da escrita. Organização e constituição das idéias do texto. 

Estrutura, ordenação e desenvolvimento do parágrafo. Argumentação e ritmo 

nas escritas acadêmicas. 

Bibliografia básica: 

FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Para Entender o texto: leitura e 

redação. 7.ed. São Paulo: Ática, 2004.  

FAVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11 ed. São 

Paulo: Ática, 2009.  

AIUB, T. Português: práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 

2015  

Bibliografia complementar: 

FIORIN, J. L.Lições de Texto: Leitura e redação. São Paulo: Ática, 

2006.  

KOCH, IngedoreGrunfeld Villaça; TRAVAGLIA,Luiz Carlos. A 

coerência textual. 17. ed. São Paulo: Contexto, 2007.  

KOCH, IngedoreGrunfeld Villaça. A coesão textual. 21. ed. São Paulo: 

Contexto, 2007.  

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Escrever e argumentar. 

São Paulo: Contexto, 2016.  

AZEVEDO, R.. Português básico. Porto Alegre : Penso, 2015. 228 p. 

ISBN 978-85-8429-034-5  

 

Disciplina: Filosofia da Educação 

Carga horária: 80h 

Ementa: Introdução à filosofia e filosofia da educação. História da 

Filosofia: Antiga, Medieval: os modelos de educação. A natureza da atividade 

filosófica como conhecimento reflexivo, crítico, argumentativo, ético e lógico. As 

Tendências Filosóficas e educativas da Paideia: relações com o cotidiano 

http://www.univel.br/
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Bibliografia básica: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. São Paulo: 

Moderna, 2010.  

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2009.  

JARAUTA, B.; IMBERNÓN, F. Pensando no futuro da educação: 

uma nova escola para o século XXII. Porto Alegre: Penso(edição digital), 2014. 

160p.  

Bibliografia complementar: 

ABBAGNANO, Nicola; BOSI, Alfredo; BENEDETTI, Ivone Castilho. 

Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

ARANHA, M. L de Arruda; MARTINS, M. H. Pirres. Filosofando: 

introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2003.  

COTRIM, Gilberto Vieira. Fundamentos da Filosofia. São Paulo: 

Saraiva, 2006.  

PORTO, Eduardo Sartori. Filosofia da educação. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2006. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência 

filosófica. Campinas: Autores associados, 2009. 

 

Disciplina: Política Educacional e Organização Escolar Brasileira 

Carga horária: 120h 

Ementa: A educação brasileira e a ordem política e constitucional; 

Políticas educacionais e políticas públicas; organização dos sistemas de 

ensino: níveis e modalidades; Direito à educação e legislação educacional; 

Financiamento da educação; Políticas de avaliação da educação: instrumentos; 

críticas e perspectivas das atuais políticas públicas voltadas para a educação. 

Bibliografia básica: 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: politicas, estrutura e 

organização. 10. Ed. Ver. E ampl. – São: Cortez, 2012 

SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma política 

educacional. 4. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.  

http://www.univel.br/
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MOLL, J. et al. Caminhos da educação integral no Brasil: direito a 

outros tempos e espaços educativos. Porto Alegre: Penso (edição digital), 

2012.  

Bibliografia complementar: 

BRASIL – Constituição Federal Brasileira. 1998.  

AUTORES ASSOCIADOS. Políticas e Gestão da Educação: desafios 

em tempos de mudanças / organizadores Angela Maria Martins...[et al.]. – 

Campinas, SP: Autores Associados, 2013.   

GÓMEZ-GRANELL, C.; VILLA, I. (Org.). A cidade como projeto 

educativo. Porto Alegre: Artmed, 2003. 152 p. 

OLIVEIRA, D. A.; ROSAR, M. de F. F. (Org.). Política e gestão da 

educação. 3. ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2010. 178 p 

SAVIANI, D. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 

11. Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2008.  

 

Disciplina: Educação e Inclusão 

Carga horária: 120h 

Ementa: Fundamentos da educação inclusiva: o marco legal no 

contexto das relações sociais. Bases históricas da Educação 

Especial/Inclusiva. Política nacional, estadual e regional. A educação especial 

na perspectiva da educação inclusiva. Caracterização e estudo do atendimento 

educacional especializado de pessoas com deficiências/necessidades 

educacionais especiais. Mediação na prática pedagógica inclusiva no ensino 

regular: aspectos curriculares e redes de apoio. Reflexão sobre a formação do 

professor da educação inclusiva. Práticas de flexibilização curricular na 

Educação Básica na perspectiva docente e na prática do pedagogo. 

Bibliografia básica: 

CARVALHO, RositaEdler. Educação inclusiva: com os pingos nos 

“is”. Porto Alegre: Mediação, 2004 

CUNHA, Antonio Eugênio. Práticas Pedagógicas para inclusão e 

Diversidade/Eugênio Cunha – 2. Ed. – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014.  

http://www.univel.br/
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VALLE, Jan W. CONNOR, David J. Ressignificando a Deficiência: da 

abordagem social às práticas inclusivas na escola. MC/graw-Hill (edição 

digital), 2014 .  

Bibliografia complementar: 

BOSSA, N. A. Dificuldades de aprendizagem: o que são? como tratá-

las?. Porto Alegre: Artmed (edição digital), 2000.  

FARREL, M. Dificuldades de relacionamento pessoal, social e 

emocional: guia do professor. Porto Alegre: Artmed (edição digital), 2008.  

FINTAN O’REGAN. Sobrevivendo e Vencendo com Necessidades 

Educacionais Especiais.Editora Penso (edição digital), 2007  

MITTLER, Peter. Educação Inclusiva: contextos sociais. Editora 

Penso(edição digital), 2003 

SMITH.Debora D.Introdução à Educação Especial.5ª Ed. Editora penso 

(edição digital), 2008. 

 

Disciplina: Libras 

Carga horária: 80h 

Ementa: Aspectos educacionais da surdez. A cultura das pessoas 

surdas. Análise das tendências educacionais: segregação e inclusão dos 

alunos surdos. Caracterização e desenvolvimento da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS): aspectos lógicos, morfológicos e gramaticais (sintaxe). 

Experimentação da utilização da língua de sinais: desenvolvendo a expressão 

gestual-visual-espacial. Análise do processo de tradução e interpretação: 

Libras/Português, Português/Libras. 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não 

oralizados. Editora Revinter, 2000.  

BOTELHO, P. B. Linguagem e letramento na educação dos surdos: 

ideologias e práticas pedagógicas.4 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015  

CHOI, Daniel. et al. Libras. 1 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,  

Bibliografia complementar: 

http://www.univel.br/
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DIAS, Rafael. Língua Brasileira de Sinais: Libras. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2015. 

LUCHESI, Maria Regina Chirichella. Educação de Pessoas Surdas: 

Experiencias vividas, histórias narradas. 4 ed. Campinas- SP: Papirus, 2012. 

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de 

Língua Brasileira de Sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas 

com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. 

SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. 2. ed. 

Campinas: Autores Associados, 2005.  

CAPOVILLA, Fernando César; MAURICIO, Aline Cristina; RAFHAEL, 

Walkiria Duarte.Novo deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 

língua de sinais Brasileira. São Paulo: Edurp, 2009. 2 v.  

 

Disciplina: Cultura e Sociedade 

Carga horária: 80h 

Ementa: Transformações educacionais e as perspectivas que 

influenciaram a formação social moderna: a escola europeia, as principais 

organizações, ideias, tendência e pensamento pedagógicos, do século XV ao 

século XX. Educação de massas. Estudo dos processos educacionais sob a 

perspectiva das relações entre sociedade Estado - Cultura priorizando as 

organizações educacionais, os movimentos sociais, poder, ideologia, 

representações sociais e vida cotidiana, agregando neste contexto, estudos 

pertinentes às relações entre sociedade, cultura. 

Bibliografia básica: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2008. 

KOTTAK, C. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à 

Antropologia Cultural. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013. 388p. ISBN: 

9788580551907 –  

MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs) Multiculturalismo: diferenças 

culturais e práticas pedagógicas. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008. 

http://www.univel.br/
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Bibliografia complementar: 

MACKENZIE, I. Política: Conceitos-Chave em Filosofia. 1. ed. Porto 

Alegre: Penso, 2011. 182p. ISBN: 9788536325187 -  

RACHELS, J. et al. Os Elementos da Filosofia Moral. 7. ed. Porto 

Alegre: McGraw-Hill, 2013. 208p. ISBN: 9788580552324 -  

SWEETMAN, B. Religião:Conceitos-Chave em Filosofia. 1. ed. Porto 

Alegre: Penso, 2013. 182p. ISBN: 9788565848268 -  

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São 

Paulo: Contexto, 2007. 

GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. 2ª 

ed. Barueri,SP: Manole, 2009. 

 

Disciplina: Psicologia da Educação e Desenvolvimento 

Carga horária: 80h 

Ementa: A infância e a adolescência enquanto constructos sociais e 

culturais e sua relação com a função social da escola. Relações interpessoais 

no espaço escolar com crianças, jovens e adultos. Conflitos no espaço escolar: 

mediação e intervenção, responsabilidades e limites na atuação. A composição 

familiar contemporânea e as implicações no desenvolvimento afetivo e 

intelectual na infância e adolescência. A significação do nascimento e da morte 

no contexto familiar e social e suas implicações no desenvolvimento humano. 

Drogadição e violência no contexto social e suas implicações no 

desenvolvimento e aprendizagem no ambiente escolar. 

Bibliografia básica: 

BOCK, Ana M. Bahia, FURTADO, Odair e TEIXEIRA, Maria de Lourdes 

T. Psicologias: uma Introdução ao Estudo de Psicologia. 14. Ed. São Paulo: 

Saraiva. 2009.  

FIGUEIREDO, Luis Cláudio Mendonça. Psicologia, uma Introdução: 

uma Visão Histórica da Psicologia como Ciência. São Paulo: EDUC, 2008.  

COLL, César et al. O Construtivismo na Sala de Aula. São Paulo: Ática, 

2006.  

http://www.univel.br/
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Bibliografia complementar: 

PILLETI, Nelson; ROSSATO, Solange Marques. Psicologia da 

Aprendizagem: da teoria do Condicionamento ao Construtivismo. São Paulo, 

Contexto, 2011.  

FREIRE, Izabel Ribeiro. Raízes da Psicologia. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2001.  

LAJONQUIÈRE, Leandro de. Infância e Ilusão (Psico) Pedagógica. 

Escritos de Psicanálise e Educação. São Paulo: Vozes, 2000.  

SANTOS, M.; XAVIER, A; NUNES, A. Psicologia do desenvolvimento: 

teorias e temas contemporâneos. Brasília: Líber Livro, 2009. 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 

1998.  

 

Disciplina: Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação 

Física. 

Carga horária: 80h 

Ementa: A Educação Física segundo as correntes teóricas que a 

embasam: objeto de estudo e objetivos. Aspectos teórico-metodológicos do 

Ensino da Educação Física. Relações entre Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica, currículos nacional, estadual, regional e municipal. 

Concepções, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Relações entre Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e suas 

modalidades e o currículo. Concepções, conteúdos, metodologia e avaliação 

nos anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e suas modalidades. O 

acompanhamento do trabalho didático-pedagógico do professor de Educação 

Física na Educação Básica e suas modalidades.  Base Nacional Comum 

Curricular e o Ensino da Educação Física. Flexibilização curricular no ensino da 

Educação Física e sua relação com as demais áreas do conhecimento. Análise 

crítica e elaboração de recursos didático-pedagógicos para o ensino da 

Educação Física. 

http://www.univel.br/
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Bibliografia básica:  

DE ROSE JR, D. et al. Esporte e atividade física na infância e na 

adolescência: uma abordagem multidisciplinar. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 256p. 

GRABER, K. C.; WOODS, A. M. Educação física e atividades para o 

ensino fundamental. Porto Alegre: AMGH, 2014.  

TISI, Laura. Educação Física e a Alfabetização. São Paulo: Sprint, 

2004. 

Bibliografia complementar: 

ALVES, Fátima. Como Aplicar a Psicomotricidade. 2. Ed. São Paulo: 

Wak, 2007 

BEHNKE, R. S. Anatomia do movimento. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2014 

FONSECA, V. Desenvolvimento psicomotor e aprendizagem. Porto 

Alegre: Artmed (EDIÇÃO DIGITAL), 2007.  

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D.Compreendendo 

o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. 

Porto Alegre: AMGH (EDIÇÃO DIGITAL), 2013.  

RODRIGUES, D. Atividade motora adaptada: a alegria do corpo. São 

Paulo: Artes Médicas, 2006.  

 

Disciplina: Alfabetização e Letramento 

Carga horária: 120h 

Ementa: Estudo dos processos de alfabetização, letramento e cultura 

escrita, com base na articulação desses processos com aspectos históricos, 

sociais e psicológicos que envolvem as práticas de linguagem. História da 

leitura, da escrita e da oralidade no processo de alfabetização e nas práticas de 

letramento. A flexibilização curricular nos processos de alfabetização e 

letramento. Elementos teórico-metodológicos para a análise das concepções 

de alfabetização e letramento nos currículos em uso no país. A avaliação na 

alfabetização: concepções, critérios e instrumentos. Recursos didático-

http://www.univel.br/
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tecnológicos a serviço da alfabetização e letramento. Livros didáticos e 

propostas de alfabetização e letramento. Base Nacional Comum Curricular e a 

Alfabetização e Letramento. 

Bibliografia básica: 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetizando sem o Bá, Bé, Bi, Bo, Bu. São 

Paulo: Scipione, 2009.  

SOARES, Magda. Alfabetização e letramento. 6. ed. São Paulo: 

Contexto, 2013.  

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2003.   

Bibliografia complementar: 

FERREIRO, Emília. Reflexões sobre alfabetização. 23 ed. São Paulo, 

Cortez, 2010. 

FERREIRO, Emília; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. 

Porto Alegre, Artes Médicas, 1999.   

SAVAGE, J. F. Aprender a ler e a escrever a partir da fônica: um 

programa abrangente de ensino. 4. ed. Porto Alegre: AMGH (EDIÇÃO 

DIGITAL), 2015.  

TFOUNI, Leda Verdiani. Letramento e alfabetização. São Paulo, 

Cortez, 1995. 

 SMITH, F. Compreendendo a leitura: uma análise psicolingüística da 

leitura e do aprender a ler. Porto Alegre: Artmed, 2003.  

 

Disciplina: Fundamentos e Metodologia do Ensino da Matemática 

Carga horaria: 120h 

Ementa: Educação Matemática. Relações entre Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica, currículos nacional, estadual, regional e 

municipal, os conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Base Nacional Comum Curricular e o Ensino 

dea Matemática. Flexibilização curricular no ensino da Matemática e sua 

relação com as demais áreas do conhecimento. Análise crítica e elaboração de 

http://www.univel.br/
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recursos didático-pedagógicos para o ensino da Matemática. Temas, conceitos, 

técnicas e recursos aplicados no ensino de Matemática. Tendências 

metodológicas no ensino da Matemática. Os conteúdos estruturantes, básicos 

e específicos e/ou eixos organizadores do ensino-aprendizagem da 

Matemática: números e operações; geometria, grandezas e medidas; 

tratamento de informações. Análise crítica dos livros didáticos para o trabalho 

didático-pedagógico no ensino da Matemática. 

 

Bibliografia básica: 

ANTUNES, C. Matemática didática. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.  

Bibliografia complementar: 

CERQUETTI-ABERKANE, F.; BERDONNEAU, C. O ensino da 

matemática na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 1997.  

D’AMBROSIO, Ubiratan. Educação matemática: teoria à prática. 

Campinas: Papirus,1996.  

DAMBROSIO, Ubiratan. Da realidade a ação: reflexões sobre 

educação e matemática. 5. ed. Campinas: Sammus, 1986 

FERREIR, V. L. Metodologia do ensino de matemática. São Paulo: 

Cortez.  

PANIZZA, M. et al. Ensinar matemática na educação infantil e nas 

séries iniciais: análise e propostas. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

WALL, E. S. Teoria dos números para professores do ensino 

fundamental. Porto Alegre: AMGH, 2014.  

Bibliografia complementar: 

SMOLE, K. S.; MUNIZ, C. A. (Org.). A matemática em sala de aula: 

reflexões e propostas para os anos iniciais do ensino fundamental. Porto 

Alegre: Penso (edição digital), 2013.  

SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P. Figuras e formas. 2. ed. 

Porto Alegre: Penso (edição digital), 2014. 200p. (Coleção Matemática de 0 a 

6, v. 3). 

http://www.univel.br/
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 SMOLE, K. S. Matemática na educação infantil: inteligências múltiplas 

na prática escolar. Porto Alegre: Penso (edição digital), 2000. 

Estela K. Fainguelernt; Katia Regina A. Nunes Fazendo Arte com a 

Matemática 

2ª Edição, Editora Penso 2015  

SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P. Figuras e formas. 2. ed. 

Porto Alegre: Penso, 2014. 200p. (Coleção Matemática de 0 a 6, v. 3). 

 

Disciplina: Didática, Planejamento e Avaliação 

Carga horária: 120h 

Ementa: Fundamentos teórico-metodológicos do trabalho docente na 

Educação Básica: Projeto Político Pedagógico, Proposta Pedagógica 

Curricular, Plano de Trabalho Docente, Plano de aula. Flexibilização curricular. 

Avaliação: concepções, instrumentos e critérios. Os documentos currriculares 

nacionais, estaduais e municipais e o prrocesso de organização do 

planejamento e avaliação. 

Bibliografia básica: 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras 

aproximações. 10ª Ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. 

OLIVEIRA, Edilson Moreira de. ALMEIDA, José Luiz Vieira de. 

ARNONI, Maria Eliza Brefere. Mediação dialética na educação escolar: teoria e 

prática. São Paulo, SP: Edições Loyola, 2007.  

VEIGA, Ilma Passos A. (org). Repensando a Didática. 29ª Ed. 

Campinas, SP  

Bibliografia complementar: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da 

Pedagogia. São Paulo: Moderna, 2011.  

LUCKESI, Cipriano. O papel da Didática na formação do Educador. In: 

CANDAU, Vera Maria (org). A Didática em questão. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2004.  

http://www.univel.br/
http://loja.grupoa.com.br/autor/estela-k-fainguelernt.aspx
http://loja.grupoa.com.br/autor/katia-regina-a-nunes.aspx
http://loja.grupoa.com.br/livros/matematica/fazendo-arte-com-a-matematica/9788584290321
http://loja.grupoa.com.br/livros/penso
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CARBONELL, J. Pedagogias do século XXI: bases para a inovação 

educativa. 3. ed. Porto Alegre: Penso (edição digital), 2016. 

RUSSELL, M. K.; AIRASIAN, P. W. Avaliação em sala de aula: 

conceitos e aplicações. 7. ed. Porto Alegre: AMGH (edição digital), 2014. 

ZABALA, A. et al. Didática geral. Porto Alegre: Penso (edição digital), 

2016.  

 

Disciplina: Fundamentos e Metodologia do Ensino de Artes 

Carga horária: 80h 

Ementa: A arte e suas linguagens (teatro, música, dança, artes visuais) 

como práticas de ensino na Educação Básica, com foco no trabalho docente na 

Educação Infantil e Alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Concepções históricas da didática específica do ensino das artes. Base 

Nacional Comum Curricular e o Ensino das Artes. 

Bibliografia básica: 

BARRETT, T. A crítica de arte: como entender o contemporâneo. 3. ed. 

Porto Alegre: AMGH(edição digital), 2014.  

IAVELBERG, R. – Para gostar de aprender arte – Sala de aula e 

formação de professores. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

FERREIRA, S. (Org.) – O ensino das Artes – Construindo Caminhos. 

SP: Papirus, 7ª ed. 2009.  

Bibliografia complementar: 

INSTITUTO DE ARTE NA ESCOLA. 25: 25 artistas, 25 obras, 25 arte-

educadores, 25 leituras, 25 anos. Porto Alegre: Penso, 2014.  

JAPIASSU, R. – Metodologia do ensino de teatro. SP: PAPIRUS. 2001.  

KOHL, M. F. Fazendo arte com qualquer coisa: 52 semanas divertidas 

com atividades diárias para desenvolver a criatividade de crianças de 4 a 10 

anos. Porto Alegre: Penso, 2012.  

MARTINS, M.C. et al – Didática do ensino de arte. SP: FTD, 1998.  

PILLAR, A. D. Desenho e escrita como sistemas de representação. 2. 

ed. Porto Alegre: Penso (edição digital), 2012.  

http://www.univel.br/
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Disciplina: Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciência, 

Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

Carga horária: 80h 

Ementa:Aspectos teórico-metodológicos do Ensino de Ciências 

Naturais. Relações entre Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, currículos regionais e do município, os conteúdos, metodologia e 

avaliação na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Educação Ambiental, protocolos internacionais e agendas de compromissos 

com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. O 

acompanhamento do trabalho didático-pedagógico do professor de Ciências 

Naturais no Ensino Fundamental (anos finais) e suas modalidades. 

Flexibilização curricular no ensino de Ciências Naturais e sua relação com as 

demais áreas do conhecimento. Análise crítica e elaboração de recursos 

didático-pedagógicos para o ensino de Ciências Naturais. Base Nacional 

Comum Curricular e o Ensino de Ciências, Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

Bibliografia básica: 

POZO, J.I.; CRESPO, M.A.G. A aprendizagem e o ensino de ciências. 

do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. Porto Alegre, RS: 

Artmed, 2009.  

REIGOTA, M. ; PRADO, B. H. Educação Ambiental. Utopia e Práxis. 

São Paulo: Editora Cortez, 2008.  

WARD, H; TODEN, J. ; HEWLETT, C. & FOREMAN, J. Ensino de 

Ciências. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010.  

Bibliografia complementar 

CHARNER, K. Nosso planeta verde: 100 ótimas propostas para 

trabalhar na Educação Infantil. Porto Alegre: Penso (edição digital), 2012. 

DEVRIES, R., SALES, C. O ensino de física para crianças de 3 a 8 

anos: uma abordagem construtivista. Porto Alegre: Penso (edição digital), 

2012. 

http://www.univel.br/
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FISHER, Len. A ciência no cotidiano: como aproveitar a ciência nas 

atividades do dia-a-dia. Tradução: Helena Londres. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2004. 

GONÇALVES, T.V.O., MACÊDO, F.C.S., SOUZA, F.L. Educação em 

ciências e matemáticas: debates contemporâneos sobre ensino e formação de 

professores. Porto Alegre: Penso (edição digital), 2015. 

 

Disciplina: Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil 

Carga horária: 120h 

Ementa: Fundamentos e políticas da Educação Infantil. A dimensão 

lúdica na criança. Tendências atuais no processo de alfabetização. 

Referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Organização 

curricular na educação infantil. Avaliação na Educação Infantil. A Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental na região Oeste do Paraná. Base Nacional 

Comum Curricular e a Educação Infantil: campos de experiência. Formação 

Inicial e Continuada do professor da Educação Infantil. 

Bibliografia Básica: 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: politicas, estrutura e 

organização. João Ferreira de Oliveira, Mirza SeabraToschi – 10. Ed. Ver. E 

ampl. – São Paulo: Cortez, 2012.  

MOYLES, J. R. et al. Fundamentos da educação infantil: enfrentando o 

desafio. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

BEE, Helen; BOYD, Denise; MONTEIRO, Cristina. A criança em 

desenvolvimento, 2011. 

Bibliografia complementar: 

VARIOS AUTORES: Infância e Produção Cultural/ Sônia Kramer, Maria 

Isabel Ferraz Pereira Leite (org.) Campinas, São Paulo: Papirus. 2007.  

BRASIL. LDB: lei 9.394/96 lei de diretrizes e bases da educação. 2. ed. 

Curitiba: [s.n], 2012.  

http://www.univel.br/
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CATANI, Afrânio Mendes et al. Organização do ensino no Brasil: níveis 

e modalidades na Constituição Federal e na LDB. 2. ed. São Paulo: Xamã, 

2007. 167 p  

GONZALEZ-MENA, J. Fundamentos da educação infantil: ensinando 

crianças em uma sociedade diversificada. 6. ed. Porto Alegre: AMGH (edição 

digital), 2015.  

CRAIDY, C. M.; KAERCHER, G. E. Educação infantil: pra que te 

quero? Porto Alegre: Artmed, 2001.  

 

Disciplina: Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 

Carga horária: 80h 

Ementa: A concepção teórico-metodológica de ensino da Língua 

Portuguesa nos documentos oficiais (documentos nacionais, estaduais e 

locais). Os eixos norteadores para o ensino da Língua Portuguesa: leitura, 

oralidade, escrita e análise linguística. Os conteúdos de Língua Portuguesa e a 

função social da língua. Usos e funções da linguagem oral e escrita numa 

perspectiva pragmática e enunciativa. A variação linguística e a escola. A 

flexibilização curricular no trabalho com a língua e a linguagem. A avaliação na 

disciplina de Língua Portuguesa: concepções, critérios e instrumentos. 

Recursos didático-tecnológicos a serviço do trabalho com a língua e a 

linguagem na perspectiva da interação verbal. Base Nacional Comum 

Curricular e o Ensino da Língua Portuguesa. 

Bibliografia básica: 

COSTA VAL, M. G.; ROCHA, G. Reflexões sobre práticas escolares de 

produção de textos: o sujeito-autor. Belo Horizonte: Autêntica. 2004.  

GERALDI, J. W.. Linguagem e ensino: exercícios de militância e 

divulgação. Campinas, SP: Mercado de Letras ALB, 2006.  

POSSENTI, S. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 

Mercado de letras, 2008.  

Bibliografia complementar: 

http://www.univel.br/
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SOARES, M. Linguagem e escola: uma perspectiva social. 17. ed. São 

Paulo: Ática, 2008.  

KLEIMAN, A. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. São Paulo: 

Pontes, 2008.  

BAGNO, M. A língua de Eulália: novela linguística. São Paulo: 

Contexto, 2008.  

FRANCHI, E. A redação na escola. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de textualização. 

8. ed. São Paulo: Cortez, 2007.   

 

Disciplina: Fundamentos e Metodologias do Ensino de História e 

Geografia 

Carga horária: 80h 

Ementa: Análise crítica e reflexiva da Base Nacional Comum Curricular 

e os desdobramentos da História e Geografia. O ensino de Geografia e História 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: tendências, pressupostos teórico-

metodológicos. Processo ensino-aprendizagem de Geografia e História nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Conteúdos e métodos de ensino de 

História e Geografia; História e Geografia nas atuais propostas curriculares; As 

Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Conhecimento histórico 

e geográfico; Escolha de conteúdos escolares de História e Geografia. 

Procedimentos metodológicos no ensino de História e Geografia; 

Procedimentos metodológicos em práticas interdisciplinares e o Estudo do 

Meio; Livro didático; Representações Cartográficas; O uso didático de 

documentos escritos. 

Bibliografia básica: 

BITTENCOURT, Circe M. F. Ensino de História: Fundamentos e 

Métodos. São Paulo: Editora Cortez, 2004.  

http://www.univel.br/
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CASTROGIOVANNI, Antonio carlos, COSTELLA, Roselane Zardan. 

Brincar e cartografar com os diferentes mundos geográficos: alfabetização 

espacial. Porto Alegre: EdiPucrs, 2006.  

PONTUSCHKA, Nídia N. et. al. Para ensinar e aprender Geografia. 

São Paulo Cortez, 2007 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/SEPPIR, 

2005 

CANDAU,V. M. (org.) Reflexões sobre a natureza epistemológica do 

saber histórico escolar.3. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.  

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de 

Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998, v. 3.  

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Base Nacional Comum 

Curricular. Brasília: MEC/SEF, 2019.  

ALMEIDA, Rosângela Doin. Do Desenho ao mapa: Iniciação da 

Cartografia na Escola. São Paulo: Contexto, 2002.  

CALLAI, Helena Capetti (org), O Ensino de estudos Sociais. 2ª ed. Ijuí, 

Unijuí, 2002.  

GUIMARÃES, Marcia Noêmia, FALLEIROS, Ialê. Os Diferentes 

Tempos e Espaços do homem: Atividades de Geografia e História para o 

ensino Fundamental. São Paulo: Cortez, 2005.  

HICKMANN, Roseli Inês (org). Estudos Sociais: Outros Saberes e 

Outros Sabores. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

 

Disciplina: Teorias do Currículo 

Carga horária: 80h 

Ementa: Teorias do currículo: tradicionais, críticas e pós-críticas. 

Currículo e cultura como práticas de significação das relações sociais e de 

construção de sujeitos.  A relação entre Currículo e Cultura Escolar. Os 

currículos nacionais, estaduais e municipais. 

http://www.univel.br/
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Bibliografia básica: 

MOREIRA, Antônio Flávio B. Currículos e programas no Brasil. 13. ed. 

Campinas: Papirus, 2006.  

SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistema. 10. ed. 

Campinas: Autores Associados, 2008. 161 p. ISBN 9788585701. 

SILVA, Tomaz Tadeu da.Documentos de identidade: uma introdução 

às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

Bibliografia complementar: 

CORAZZA, Sandra Mara. Planejamento de ensino como estratégia de 

política cultural. In: MOREIRA, A. F. B. (org.). Currículo: questões atuais. 

Campinas, SP: Papirus, 1997. p. 103-143. 

GESSER, Verônica. VIRIATO, Edaguimar Orquizas. Currículo: história, 

teorias, políticas e práticas. Editora CRV. 2014. 

GIROUX, Henri. O Currículo como política cultural. In: Documentos de 

identidade. Uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 

2001 

MOREIRA, Antônio F. & SILVA, Tomás T. da. (Orgs.). Currículo, cultura 

e sociedade. 8 ed. Cortez, São Paulo, 2005. p. 59-92 

SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistema. 10. ed. 

Campinas: Autores Associados, 2008. 161 p.  

 

Disciplina: Gestão Educacional e Organização do Trabalho 

Pedagógico 

Carga horária: 120h 

Ementa: O gestor democrático como agente coordenador na 

organização e gestão educacional democrática nas dimensões administrativas, 

pedagógicas e humanas em espaços formais e não formais contemplando o 

multiculturalismo, a diversidade e meio ambiente. 

Bibliografia básica: 

LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: Políticas, estrutura e 

organização. 10 Ed. Ver. São Paulo: Cortez, 2012. 

http://www.univel.br/
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MARTINS, Angela Maria [et al] Políticas e gestão da educação: 

desafios em tempos de mudanças. Campinas, São Paulo: Autores 

Associados,2013. 

VEIGA, I. P A. & FONSECA, M. (Org.) As dimensões do projeto político 

pedagógico: Novos desafios para a escola. São Paulo: Papirus, 2004. 

Bibliografia complementar: 

COLOMBO, S. S. Gestão Educacional – Uma Nova Visão. Porto 

Alegre: ARTMED, 2004. 

LIBÂNEO, J. C. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 

Goiânia: Editora Alternativa, 2004. 

LUCK, H. Gestão educacional:  uma questão paradigmática   

participativa. Campinas/SP: Vozes, 2007. 

LUCK, H. Concepções e Processos Democráticos da Gestão Escolar. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2011 

LUCK, H. et al. A escola participativa: o trabalho do gestor escolar. Rio 

de Janeiro: Vozes, 2007 

 

Disciplina: Metodologia da Pesquisa 

Carga horária: 80h 

Ementa: Fundamentos epistemológicos e metodológicos da pesquisa 

científica; pressupostos epistemológicos que fundamentam as diferentes 

concepções de conhecimento científico; planejamento e elaboração de projetos 

de pesquisa; formas básicas de organização do trabalho científico; tipos de 

pesquisa; levantamento e revisão da literatura; documentação, fontes, coleta e 

tratamento de dados; comunicação dos resultados da pesquisa: resumos, 

pôsteres, relatórios, monografias e seminários; aspectos técnicos e gráficos da 

apresentação dos resultados, citações e referências bibliográficas. 

Bibliografia básica: 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. O professor pesquisador: 

introdução à pesquisa qualitativa. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.  

http://www.univel.br/
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GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos 

de Metodologia Científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

Bibliografia complementar: 

GIL, Antonio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009.  

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa 

científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

MATOS, K.S.L.de; VIEIRA, S. L. Pesquisa Educacional. Fortaleza: 

Demócrito Rocha, 2002. 

SANTOS, João Almeida; FILHO, Domingos Parra. Metodologia 

Científica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.  

SEVERINO, Antonio Joaquim.  Metodologia do Trabalho Científico. 23. 

ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso I 

Carga horária: 50 h 

Ementa: A pesquisa científica na estruturação da ciência. A ética e o 

compromisso do educador na pesquisa acadêmica. O método científico na 

educação. As tendências contemporâneas na pesquisa educacional. 

Ressignificação do Projeto de Pesquisa tendo como referencial o processo de 

construção de conhecimento vivenciado no decorrer do curso de graduação. A 

importância do aporte teórico no trabalho científico. Abordagens quantitativas e 

qualitativas das pesquisas na área da educação. Instrumentos e procedimentos 

de pesquisa. Encaminhamentos, elaboração e organização de Seminários de 

Pesquisa para apresentação dos projetos elaborados. Bibliografia básica: 

Bibliografia Básica: 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social. Métodos e técnicas. 3. Ed., São 

Paulo: Atlas, 2007. 

http://www.univel.br/
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RUIZ. J. A. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

SEVERINO, J. A. Metodologia do trabalho científico. 22. Ed., São 

Paulo: Cortez,2002. 

Bibliografia complementar: 

GILL, A.C. Projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996.  

GIL, Antonio Carlos.Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 175 p.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência 

e iniciação à pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da Metodologia 

Científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Disciplina: Pedagogia em espaços formais e não formais de 

educação. 

Carga horária: 80h 

Ementa: Conceitos e dimensões sócio políticos na estrutura de 

ambientes de educação não-formal. Cultura(s) de espaços educativos formais 

e não-formais. As dimensões do trabalho pedagógico: pedagogia social de rua; 

pedagogia em ambientes empresariais, projetos sociais; organização não 

governamental. Pedagogia no ambiente de promoção de saúde e da melhoria 

de qualidade de vida. Princípios e práticas pedagógicas no processo de 

Organização de Instituições e espaços educativos não-formais. Postura e Ação 

do educador. 

Bibliografia básica: 

KUENZER, Acácia Zeneida. Pedagogia da Fábrica: as relações de 

produção e a educação do trabalhador. 6ª. Ed. Paulo: Cortez, 2002.  
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GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política: 

impactos sobre o associativismo do terceiro setor. São Paulo, Cortez, 1999.  

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social: 

atuação no desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010. 103 

p.  

SUNG, Jung Mo. Educar para reencantar a vida. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2006.  

TORRES, C. A. A política da educação não formal na América Latina. 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992. 

Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, José Luís Vieira de. Tá na rua: representações da prática 

dos educadores de rua. - São Página 5 de 5 Paulo: Xamã, 2001.  

BRANDÃO, C.R. A educação como cultura. São Paulo. Brasiliense, 

1986. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos 

recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999.  

FERREIRA, Ademir A., REIS, Ana C.F. & PEREIRA, Maria Isabel. 

Gestão Empresarial: de Taylor aos nossos dias. São Paulo: Pioneira, 2001.  

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 8. ed. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 

1980.  

GALLO, Sílvio. Pedagogia do risco: experiências anarquistas em 

educação. Campinas, SP: Papirus, 1995.  

LIMA, L.C. A escola como organização educativa. S. Paulo: Cortez, 

2001. 

HÖFLING, Eloísa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. In: 

Cadernos Cedes, n. 55. Campinas, SP. 2001. Nóvoa, Antonio (Coord). As 

organizações escolares em análise. Lisboa: Publicações Dom Quixote Ltda, 

1992.  

VIEIRA, Evaldo. A política e as bases do direito educacional. In: 

Cadernos Cedes, n.55. Campinas, SP. 2001. SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

http://www.univel.br/
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CIDADES EDUCADORAS CONTRA A EXCLUSÃO E PELA PAZ. Anais... 

Curitiba, UNESCO/AUGM/UFPR, 1996. 

 

Disciplina: Movimentos sociais e educação do campo. 

Carga horária: 80h 

Ementa:  Movimentos sociais (dos Profissionais da Educação; 

Feministas; Ambientalistas; Indígena; Negro; dos sem Terra; dos sem Teto; das 

LGBTTS) e educação popular. Democracia participativa e poder popular. A 

participação do intelectual nos processos de organização popular. Alternativas 

de Educação Popular no Brasil. Teorias e trajetória dos movimentos sociais no 

Brasil. A dimensão educativa dos movimentos sociais na formação da 

cidadania. A contribuição dos movimentos na elaboração e implementação de 

políticas sociais. O papel dos movimentos sociais na articulação educação não 

formal com o sistema formal de ensino. Os conflitos de classe e os movimentos 

sociais atuais. A educação formal e informal no contexto dos movimentos 

sociais.Organizações não Governamentais, Redes e Terceiro Setor. 

Bibliografia básica. 

MELLUCCI, ALBERTO. A invenção do presente: Movimentos Sociais 

nas sociedades complexas. S. Paulo: Editora Vozes, 2001.  

SETÚBAL, M. (orgs.) Pensamento crítico e movimentos sociais: 

diálogos para uma nova práxis. São Paulo: Cortez, 2005.  

FÁVERO, O. Uma pedagogia da participação popular. SP: Autores 

Associados, 2006.  

Bibliografia complementar 

ANTUNES, R. O novo sindicalismo no Brasil. Campinas: Pontes, 1995.  

DAMASCENO, Maria Nobre. Pedagogia do engajamento: trabalho, 

prática educativa e consciência do campesinato. Fortaleza: EDUFC, 1990.  

NOGUEIRA, M. A. Educação, saber, produção em Marx eEngels. 2ª 

Ed. São Paulo: Cortez, 1993.  
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SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena: 

experiências, falas e lutas dos trabalhadores da grande São Paulo, 1970-1980. 

2. ed. Rio de Janeiro: Paz eTerra, 1998.  

SHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 2. ed. São 

Paulo: Loyola, 1996. 

 

Disciplina: Planejamento e Projetos Pedagógicos 

Carga horária: 80h 

Ementa: Avaliação educacional e prática avaliativa no contexto do 

sistema e da educação escolar A evolução histórica da avaliação, seus 

diversos conceitos e sua relação com a atualidade; suas funções, categorias e 

critérios. A avaliação de Projetos e de Planos. Avaliação Institucional. 

Bibliografi básica 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação da 

aprendizagem - entre duas lógicas, Artes Médicas, Porto Alegre, 1999.  

SARMENTO, Diva Chaves (Org.) O discurso e a prática da avaliação 

na escola. São Paulo: Pontes, 1997.  

SOUSA, S. M. Z. L. Possíveis impactos das políticas de avaliação no 

currículo escolar. Caderno de Pesquisa. São Paulo, n. 119, p. 175-190, julho 

2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n119/n119a09.pdf>. Acesso 

em: 10 ago. 2011. Acesso online 

SACRISTÁN, J. Gimeno e PÉREZ, Gomes. Compreender e 

Transformar a Escola. 4 ed., Porto Alegre: Artmed, 1998.  

DEMO, Pedro. Educação e Qualidade. Campinas: São Paulo, Ed. 

Papiros. 7 ed. 2002.  

Bibliografia complementar 

AZEVEDO, J. M. L., A educação como política pública. 2ª Edição. 

Campinas: Autores Associados, 2001. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo).  

FREIRE, P., Política e educação. 5ª Edição. São Paulo: Cortez, 2001. 

(coleção Questões da Nossa Época, 23).  

http://www.univel.br/


 

 
Centro Universitário Univel 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br  

 

Página 143 de 147 

 

GANDI, D., Planejamento como pratica educativa. São Paulo: Edições 

Loyola, 1993. (ABC do Brasil).  

PADILHA, P. R., Planejamento dialógico: como construir o projeto 

político-pedagógico da escola. 2ª Edição. São Paulo: Cortez, 2002.  

VEIGA, I. P. A., (org). Projeto político da escola: uma construção 

possível. Campinas: Papirus, 1995. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II 

Carga horária: 50h 

Ementa: Coleta/geração e análise de dados. Sistematização e 

interpretação dos dados da pesquisa. Etapas de elaboração e elementos 

necessários à redação do texto do TCC. Normas para elaboração do TCC de 

acordo com as normas da ABNT.  Apresentação do TCC em defesa pública. 

Bibliografia Básica 

BOAVENTURA, Edivaldo M.. Metodologia da pesquisa: monografia, 

dissertação, tese. São Paulo: Atlas, 2004. 160p 

BOGDAN, R. & BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Porto Editorial LDA: Portugal, 1994. 

COLIN, L.; KNOBEL, M. Pesquisa Pedagógica: do projeto à 

implementação. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

Bibliografia complementar: 

BARROS, Aidil J.S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia 

científica: um guia para a iniciação científica. 2. ed. São Paulo: Makron, 2000. 

xvi,122 p. 

DEMO. Pedro. Pesquisa, Princípio Científico e Educativo. 12 ed. São 

Paulo: Editora Cortez, 2006 

FRANÇA, Júnia L.; VASCONCELLOS, Ana C.; MAGALHÃES, M.H.A.; 

BORGES, S.M. (Colab.) Manual para normalização de publicações técnico-

científicas. 8. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 255 p 

http://www.univel.br/
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GHEDIN, Evandro. FRANCO, Maria Amélia Santoro. Questões de 

Método na construção da Pesquisa em Educação. São Paulo: Editora Cortez, 

2008. 

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos 

da ciência e tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. 263 p. 

 

Disciplina: Educação de Jovens e Adultos 

Carga horária: 120h 

Ementa: O contexto histórico e legal da educação de pessoas jovens e 

adultas (EJA). Políticas e programas educacionais. A aprendizagem e os 

processos de ensino na EJA. Adequação metodológica, de materiais 

pedagógicos e recursos tecnológicos à aprendizagem de pessoas adultas. O 

adulto nos processos de formação da Educação Profissional. Planejamento e 

desenvolvimento dos processos avaliativos na EJA. O acompanhamento 

pedagógico frente às possibilidades de evasão e repetência. A flexibilização 

curricular nos casos de inclusão. A EJA nos sistemas carcerários.  

Bibliografia básica 

FERNANDES, Dorgival Gonçalves. Alfabetização de Jovens e Adultos. 

São Paulo: Mediação Editora, 2002.  

OLIVEIRA, Marta Kohl de (2004). Ciclos de vida: algumas questões 

sobre a psicologia do adulto. Educ. Pesq. [online]. vol. 30, no. 2, pp. 211-229, 

2004.  

SAUNER, Nelita Ferraz de Mello. Alfabetização de adultos. São Paulo: 

Juruá Editora, 2002.  

Bibliografia complementar 

ALBURQUERQUE, Eliana Borges de; LEAL, Telma Ferraz. 

Alfabetização de jovens e adultos. São Paulo: Autêntica, 2004.  

DAYRELL, Juarez (Org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. 

Belo Horizonte : Editora UFMG, 2006.   

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 

São Paulo: Papirus, 2003.  
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OLIVEIRA, João batista Araújo e. Alfabetização de Crianças e Adultos. 

São Paulo: Alfa Educativa, 2004.  

VASCONCELOS, Maria Lúcia M. Carvalho; BRITO, Regina Helena 

Pires de. Conceitos de educação em Paulo Freire. São Paulo: Vozes, 2006. 

 

 

ATIVIDADES ESPECIAIS 

NIVELAMENTO: 

Educação a Distância 

Carga horária:36h 

Ementa: O conceito de Educação a Distância e o histórico dessa 

modalidade de ensino, a importância das tecnologias de informação e 

comunicação e as formas de trabalho no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO (Resolução 01 e 02/2015) 

Estágio Supervisionado – Educação Infantil  

Carga horária: 100h 

Ementa: Desenvolvimento de estágio supervisionado junto às escolas 

de educação infantil e na alfabetização, observando os diferentes aspectos do 

processo educativo articulado à ação docente, que permeiam o contexto do 

campo de estágio, a fim de levantar situações problemas e prioridades a serem 

trabalhadas na regência, oportunizando experiências didático-pedagógicas de 

forma articulada com a prática profissional e com as atividades pesquisa, tendo 

em vista o exercício da função docente em espaços de Educação Infantil. 

 

Estágio – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Carga horária: 100h 

Ementa: Desenvolvimento de estágio supervisionado junto às escolas 

do ensino fundamental, observando os diferentes aspectos do processo 

http://www.univel.br/
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educativo articulado à ação docente, que permeiam o contexto do campo de 

estágio, a fim de levantar situações problemas e prioridades a serem 

trabalhadas na regência, oportunizando experiências didático-pedagógicas de 

forma articulada com a prática profissional e com as atividades pesquisa, tendo 

em vista o exercício da função docente no ensino fundamental. 

 

Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos. 

Carga horária: 100h 

Ementa: Desenvolvimento de estágio supervisionado através de 

observação, coparticipação e participação, direcionada à organização escolar e 

no prrocesso de ensino aprendizagem de turmas de Educação de Jovens e 

Adultos. Identificando as possibilidades de ação do pedagogo e as 

especificidades da gestão dos processos educativos institucionais nas 

diferentes etapas e modalidades. Investigações na perspectiva da escola como 

organização social e educativa: concepções, características e elementos 

constitutivos do sistema de organização e gestão do trabalho escolar. 

Observando os diferentes aspectos do processo educativo articulado à ação 

docente, que permeiam o contexto do campo de estágio, a fim de levantar 

situações problemas e prioridades a serem trabalhadas na regência, 

oportunizando experiências didático-pedagógicas de forma articulada com a 

prática profissional e com as atividades pesquisa, tendo em vista o exercício da 

função docente na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

Estágio Supervisionado em Espaços não formais de Educação 

Carga horária: 100h 

 Ementa: Desenvolvimento de estágio junto a espaços educativos 

escolares e não escolares, para vivência de experiências didático-pedagógicas 

de forma articulada com a prática profissional e com as atividades pesquisa, 

tendo em vista o desenvolvimento de conhecimentos de práticas sociais 

educativas em diferentes espaços na contemporaneidade. 

http://www.univel.br/
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