
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Santa Maria, dezembro de 2011



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
HISTÓRICO

O  Programa  Especial  de  Graduação  (PEG)  de  Formação  de 
Professores para a Educação Profissional é uma proposta articulada 
entre  Centros  de  Ensino  da  UFSM.  A  elaboração,  execução  e 
implementação do PEG foi motivada pelo Programa de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (REUNI)  que, ao propor a 
revisão da estrutura e organização da universidade, abriu espaço 
para a ampliação da oferta de novos cursos, bem como o aumento de 
vagas e a revisão do impacto social que esta oferta poderá trazer 
para  a  formação  dos  profissionais  para  atuarem  no  mundo  do 
trabalho. Assim, o PEG está em consonância com alguns pressupostos 
do REUNI, tais como: ampliação da Oferta de Educação Superior 
Pública,  especialmente  no  período  noturno;  diversificação  das 
modalidades de graduação com a criação de cursos tecnológicos, e 
de formação geral destinados a atender demandas específicas da 
região de abrangência da UFSM; intensificação da integração da 
educação superior com o ensino médio e tecnológico, com ênfase nas 
Escolas Técnicas da instituição, respeitadas as orientações do 
Decreto nº5154 de 23 de julho de 2004.

A formação de professores no Brasil vem ganhando um espaço 
de  discussão  e  aperfeiçoamento  nas  últimas  décadas.  Com  a 
ampliação das escolas técnicas no país, a educação profissional e 
tecnológica brasileira vivencia a maior expansão de sua história. 
Surge, então, a necessidade de formar profissionais capacitados 
para a docência na Educação Profissional, principalmente no que 
concerne aos incisos I e II, do parágrafo primeiro do Decreto nº 
5.154 de 23 de julho de 2004, que tratam da formação inicial e 
continuada de trabalhadores e da educação profissional técnica de 
nível médio. A regulamentação destes cursos ou programas encontra 
respaldo legal no artigo 4º do referido Decreto, que destaca a 
diversidade  do  público  e,  consequentemente  diferentes  faixas 
etárias, pois pode ser oferecido articuladamente com Ensino Médio, 
a Educação de Jovens e Adultos; como curso pós-médio, bem como na 
formação continuada, que poderá ocorrer em espaços não escolares.

Como  uma  das  situações  emergentes,  podemos  mencionar  a 
necessidade de uma formação pedagógica de professores na área das 
Ciências Agrárias, explicitada em números pela Associação Gaúcha 
de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, por meio do Quadro 
Comparativo  do  Curso  de  Licenciatura  em  Ciências  Agrárias  e 
Demanda Pedagógica, como pode ser observado no Anexo1. Esse Quadro 
foi  elaborado  a  partir  de  uma  pesquisa  realizada  em  diversos 
municípios  gaúchos,  junto  às  coordenadorias  de  educação, 
explicitando o número de professores necessários à manutenção de 
seus cursos em um espaço de tempo de cinco anos a contar da data 
atual. 



Esse problema também já vem sendo debatido, há alguns anos, 
na Unidade de Apoio Pedagógico (UAP) do Centro de Ciências Rurais 
(CCR) devido à grande procura por um curso de formação pedagógica 
por  profissionais  das  ciências  agrárias  e  outros.  A  mesma 
realidade vem sendo vivenciada pelo Colégio Técnico Industrial de 
Santa Maria – CTISM, que manifesta significativo apoio em um curso 
que atenda a demanda por formação pedagógica de seus atuais e 
futuros professores atuantes na Educação Básica.

Neste sentido, o Programa Especial de Graduação de Formação 
de  Professores  para  a  Educação  Profissional,  da  UFSM,  vem 
atendendo,  desde  o  segundo  semestre  de  2009,  uma  demanda  de 
formação pedagógica para os profissionais que atuam, ou pretendem 
atuar, como professores na Educação Profissional.

Assim,  em  janeiro  de  2011  formou-se  a  primeira  turma  do 
Programa Especial de Graduação da UFSM, na modalidade presencial 
que,  também  foi  a  primeira  turma  decorrente  do  Programa  de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Este 
programa permitiu a abertura de um espaço para a ampliação da 
oferta de novos cursos, bem como o aumento de vagas, com impacto 
social para a formação dos profissionais para atuarem no mundo do 
trabalho.
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A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
vivencia, nos últimos anos, a maior expansão de sua história, 
demandando a necessidade de desenvolver um quadro docente 
capacitado para atuar na Educação Profissional e Tecnológica, 
principalmente, em cursos profissionais técnicos de nível médio da 
Educação Básica e formação inicial e continuada de trabalhadores.

O Programa Especial de Graduação (PEG) de Formação de 
Professores para a Educação Profissional, na modalidade 
presencial, é uma proposta articulada entre Centros de Ensino da 
UFSM, da qual fazem parte: Centro de Educação - CE; Centro de 
Ciências Rurais - CCR, Colégio Técnico Industrial- CTISM, Colégio 
Politécnico e Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. Essa 
parceria de apoio vem dos dados e demandas apresentadas na 
história da trajetória formativa dos profissionais da educação que 
atuam na Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

A criação deste curso decorre, ainda, da necessidade firmada 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) 
de que a formação dos professores para atuar na Educação Básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena,conforme o Artigo 62.

Neste sentido, o Programa Especial de Graduação de Formação 
de Professores para a Educação Profissional vem atender a demanda 
de formação pedagógica para os profissionais que atuam, ou 
pretendem atuar, como professores na Educação Profissional, 
principalmente, Técnica de Nível Médio da Educação Básica.

Por isso, cabe destacar também, a diversidade do público com 
que estes futuros professores irão interagir, abrangendo, 
consequentemente, diferentes faixas etárias, já que a Educação 
Profissional poderá ser oferecida de forma subsequente, para 
aqueles que já concluíram o ensino médio, ou articulada com Ensino 
Médio de forma integrada ou concomitante. Assim como, com a 
Educação Profissional de Jovens e Adultos em cursos de formação 
inicial e continuada ou qualificação profissional.  

Considerando a fase de extinção em que se encontra o Parecer 
CNE/CEB nº02/97, que tratava dos programas especiais de formação 
pedagógica, anunciada pelo Parecer CNE/CP nº05 de 2006, que 
discute as diretrizes dos cursos de formação de professores para a 
Educação Básica, contemplando a formação de professores para a 
Educação Profissional, antes omissa nos embasamentos legais, 
buscou-se suporte legal para sustentar a proposta de um programa 
especial de graduação de formação de professores para a Educação 
Profissional. 

Tendo em vista a demanda provocada pelo crescimento da oferta 



do Ensino Técnico no país, encontrou-se respaldo, não em um único 
documento, mas em vários que pudessem contribuir para a construção 
de um curso que atenda a especificidade da formação dos 
professores que atuarão na Educação profissional. Assim, a 
regulamentação dos programas especiais, no caso o PEG, encontra 
respaldo legal nos seguintes documentos: Resolução CNE/CEB nº2/97, 
Resolução CNE/CES nº1 de 27 de janeiro de 1999; Resolução CNE/CP 
nº 1 de 18 de fevereiro de 2002; Lei nº 11.741 de 16 de julho de 
2008; Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004; Decreto nº 5622 de 
19 de dezembro de 2005; Parecer CNE nº 05/2006 e Parecer nº9/2007, 
cuja proposta de resolução aguarda homologação.

De acordo com o Art. 17. da Resolução CEB N.º 4, de 8 de 
dezembro de 1999, referente as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional de Nível Técnico, a preparação para o 
magistério na educação profissional de nível técnico, se dará em 
serviço, em cursos de licenciatura ou em programas especiais. 

Pode-se perceber, portanto, que a Educação Profissional é um 
investimento atual da educação brasileira o que incita à discussão 
da qualidade desta educação e, com isto, a formação pedagógica dos 
profissionais que, como professores promovem, organizam e 
dinamizam a Educação Profissional.
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A expansão da educação profissional no país e a manutenção 
dos  cursos  profissionais  existentes  estão  fortemente 
comprometidas. A falta de ações consistente e de uma política 
nacional ampla e contínua da formação profissional de docentes 
para essa modalidade de educação tem, historicamente, preocupado 
os gestores das instituições que ofertam educação profissional no 
país. 

As iniciativas, em âmbito nacional, têm sido insuficientes e 
não  dão  conta  da  demanda  e  da  complexidade  que  esse  tipo  de 
formação requer. Tal complexidade se refere ao perfil do docente 
egresso dessa modalidade de educação que exige uma diversidade de 
habilidades e competências que vão desde os desafios relativos às 
mudanças organizacionais que afetam as relações profissionais até 
a  exigência  de  uma  maior  atenção  às  questões  socioambientais, 
requerendo  desse  profissional,  saberes  e  conhecimentos 
imprescindíveis  à  reflexão,  à  análise  e  às  intervenções 
propositivas tanto na atividade de trabalho quanto no contexto 
social. 

Desta forma, constitui-se um Programa Especial de Formação 
Pedagógica, ofertado pelo Centro de Educação (CE), com apoio dos 
Centro de Ciências Rurais (CCR) e Colégio Técnico Industrial de 
Santa Maria (CTISM), desde 2009. O Programa Especial de Graduação 
de  Formação  de  Professores  para  Educação  Profissional,  na 
modalidade presencial, tem como objetivo central de atender as 
necessidades  de  formar  profissionais  para  atuarem  na  Educação 
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio.  Portanto,  este  Programa, 
emergiu da necessidade de formar um profissional da educação que 
atenda as expectativas dos estudantes que atuarão no mercado de 
trabalho como agentes do processo formativo, contribuindo, assim, 
para  a  qualificação  das  condições  de  trabalho  e  de  vida  dos 
cidadãos, o que vem ao encontro com os objetivos da atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96). 

Assim, vem cumprindo o que estabelece o artigo Art. 62. da 
LDB : 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á  em  nível  superior,  em  curso  de  licenciatura,  de 
graduação plena  em universidades e institutos superiores 
de  educação,  admitida,  como  formação  mínima  para  o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras  séries  do  ensino  fundamental,  a  oferecida  em 
nível médio, na modalidade Normal (grifo nosso).

Ainda segundo esta Lei, em seu Artigo 63, inciso II, está 
prevista  a  criação  de  “programas  de  formação  pedagógica  para 



portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar 
à educação básica”.

Diante  destes  desafios  e  demandas  apresentadas,  após  a 
consolidação de um curso implementado desde 2009, na modalidade 
presencial, na Universidade Federal de Santa Maria, emerge uma 
nova  proposta  de  formação  de  professores  para  a  Educação 
Profissional Técnica de nível médio, porém, agora na modalidade a 
distância. Visando, da mesma forma, abranger os estudantes que, 
por  dificuldades  geográficas,  compromissos  profissionais, 
preferência por métodos de ensino, não ingressaram na modalidade 
presencial.   Assim,  justifica-se  a  proposta  de  um  Programa 
Especial de Graduação de Formação de Professores para Educação 
Profissional, na modalidade a distância, como uma possibilidade de 
expandir tanto a instituição, através da ampliação da oferta de 
educação  superior  pública,  como  as  oportunidades  de  formação 
profissional,  o  que  vem  ao  encontro  das  políticas  públicas 
nacionais. 

Embora  as  argumentações,  por  si  só,  se  justifiquem,  cabe 
salientar  a  importância  de  um  outro  Programa,  no  caso,  na 
modalidade  a  distância  (EAD),  que  contemple  essa  parcela 
profissional da população, que não apenas necessita da formação 
pedagógica para atuar nos seus respectivos espaços, como anseia 
uma maior qualificação pessoal e, consequentemente, profissional.
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Objetivo Geral

Formar professores em nível superior para a Docência na 
modalidade de Educação Profissional, capacitados para atuar 
no ensino técnico de nível médio.

 Objetivos Específicos

 Oportunizar o trabalho científico com diferentes teorias 
educacionais e pedagógicas visando compreender a realidade social;

 Desenvolver o conhecimento acerca do trabalho docente em 
sua relação com o mundo do trabalho;

 Oportunizar espaços de ensino e aprendizagem ao aluno, 
respeitando a diversidade de idade, sexo, gênero, cultura e 
crenças; 

 Desenvolver o aprimoramento das competências e 
habilidades inerentes às práticas investigativas da docência; 

 Aprofundar os conhecimentos inerentes a complexidade do 
contexto sócio-cultural; 

 Estabelecer relações cooperativas e colaborativas que 
possibilitem a participação no planejamento e execução de projetos 
que favoreçam o desenvolvimento dos conteúdos curriculares que o 
docente irá atuar; 

 Propiciar condições para conhecimento e aplicação das 
tecnologias de informação e da comunicação, bem como a construção 
de metodologias, estratégias e materiais de apoio com vistas a 
inovação do processo educacional; 

 Formar um profissional capaz de atuar na modalidade da 
Educação Profissional, na procura por soluções e alternativas para 
problemas educacionais como: evasão, repetência, analfabetismo, 
violência, entre outros; 

 Qualificar os profissionais que irão atuar na Educação 
Profissional, na perspectiva da construção de conhecimentos 
científicos e técnicos, necessários ao desenvolvimento das suas 
atividades pedagógicas, no campo específico do conhecimento com o 
qual irá trabalhar. 
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O perfil do aluno oriundo do Programa Especial de Graduação 
de Formação de Professores para a Educação Profissional passa 
pela concretização dos objetivos propostos pelo curso.

Desta forma, espera-se que este professor seja um 
profissional capacitado para atuar:

- no ensino das disciplinas técnicas da Educação 
Profissional, na Educação Básica, compreendendo a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio; 

- nas diferentes modalidades de ensino, em espaços escolares 
na área da Educação profissional, incluindo a Educação de Jovens 
e Adultos para formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional;

- como professor pesquisador da Educação Profissional, ou 
seja, aquele que pesquisa sobre como se ensina e como se aprende 
os conteúdos da formação profissional. 

 
Neste sentido, cabe a este profissional o desenvolvimento de 

saberes docentes que promovam aprendizagem do aluno, respeitando a 
diversidade de idade, sexo, cultura e crenças.

Cabe a este profissional a realização de práticas 
investigativas que promovam a qualificação do processo ensino-
aprendizagem, possibilitando o aprofundamento dos conhecimentos 
inerentes a complexidade do contexto sócio-cultural que perpassa o 
cotidiano do espaço educativo no qual irá inserir-se 
profissionalmente.

Considerando as características das organizações em nossa 
sociedade, este profissional deverá estabelecer relações 
colaborativas que possibilitem a participação no planejamento e 
execução de projetos que favoreçam o desenvolvimento dos conteúdos 
curriculares que irá ministrar, aplicando as tecnologias de 
informação e da comunicação e, propondo a construção de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio que propiciem a 
inovação do processo educacional.

Assim, este profissional constituir-se-á em um docente 
envolvido na formação inicial e continuada ou formação 
profissional, assim como, na Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio, vinculada à Educação Básica, caracterizando-se como 
um sujeito ativo, na procura por soluções e alternativas para 
problemas educacionais como: evasão, repetência, analfabetismo, 



violência, entre outros.

Além disso, o professor atuante na educação profissional 
precisará mobilizar os conhecimentos técnicos necessários ao 
desenvolvimento das suas atividades pedagógicas no campo 
específico do conhecimento com o qual irá trabalhar.

Em suma, os docentes formados neste Programa deverão 
apresentar o seguinte perfil profissional:

- capacidade de atuar com ética e compromisso com vistas à 
construção de uma sociedade justa e igualitária;

– competência para utilizar novas metodologias, 
tecnologias, estratégias e materiais de apoio;

– comprometimento com a qualidade da aprendizagem dos 
alunos;

– pesquisador, capaz de utilizar-se de aspectos da 
pesquisa como fundamentos pedagógicos em sua prática cotidiana;

– mediador e promotor de relações de cooperação entre a 
instituição educativa, a família e a comunidade;

– capacidade para apropriar-se de saberes pedagógicos 
necessários para a ação docente, tais como concepções 
epistemológicas que fundamentam a prática educativa.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

O Programa Especial de Graduação de Formação de Professores 
para a Educação Profissional, desenvolverá um percurso formativo 
visando a atuação profissional: nos componentes curriculares da 
sua área de formação inicial (em seu curso de nível superior) em 
espaços escolares na Educação Básica; nas modalidades da educação 
de jovens e adultos e da educação especial, considerando o 
disposto na Lei 9.9394/96, em seu Capítulo II e em seu Artigo 62.

Conforme a Resolução CNE/CP no 1, de 18 de fevereiro de 2002, 
em seu artigo 4º: “Na concepção, no desenvolvimento e na 
abrangência dos cursos de formação é fundamental que se busque: I 
–  considerar o conjunto das competências necessárias à atuação 
profissional”.

Em suma, o profissional formado poderá atuar como docente em 
escolas de Educação Profissional da Educação Básica, particulares 
e públicas. Cabe ainda ressaltar que pela formação para o trabalho 
docente, terá condições também de qualificar sua atuação em 
sindicatos, Organizações Não Governamentais (ONG) e em cursos e 
programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, como 
também em cursos de Educação Profissional, nos componentes 
curriculares de sua atuação técnica profissional.
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PAPEL DOS DOCENTES

Os docentes que atuam no Programa Especial de Graduação de 
Formação de Professores para a Educação Profissional deverão 
colaborar na execução e avaliação do curso na sua totalidade.

Cabe aos professores participar das discussões e 
implementação do Projeto Político-Pedagógico do Curso, zelando 
pela sua execução e contribuindo para a sua constante 
qualificação, conhecendo não apenas o componente curricular com o 
qual irá trabalhar, mas o perfil do sujeito que pretende formar.

Neste sentido, espera-se que os professores atuantes no curso 
sejam comprometidos com a formação de um professor capaz de atuar 
com conhecimento e criticidade nos espaços escolares e na sua vida 
em sociedade, consciente da sua responsabilidade na formação dos 
profissionais que estarão sob sua orientação técnica, científica e 
pedagógica.

Para que os objetivos propostos pelo curso sejam alcançados é 
necessário um professor que esteja consciente da sua 
responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa, mais 
digna e capaz se propiciar aos cidadãos as condições necessárias 
para que todos possam ampliar a formação humana.
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Apresentação: O Projeto Pedagógico (PP) aqui apresentado é 
uma adaptação para o ensino a distancia do Projeto Político 
Pedagógico  do Programa Especial de Graduação de Formação de 
Professores para a Educação Profissional presencial e está em 
acordo como as novas diretrizes curriculares formuladas pelo 
MEC/CNE - Conselho Nacional de Educação.

O Programa Especial de Graduação de Formação de Professores 
para a Educação Profissional pressupõe que o acadêmico ingresse no 
Programa como portador de diploma de curso superior na área 
tecnológica na qual pretende atuar como professor, garantindo-lhe, 
assim, o conhecimento específico desta área. Este Programa lhe 
proporcionará uma formação educacional e pedagógica geral, 
formando o professor como intelectual da Educação, e uma formação 
metodológica e prática para promover processos educativos dos 
saberes específicos do campo que atuará na Educação Profissional. 

O presente Programa está organizado em três grandes 
eixos:relações entre políticas públicas e práticas educativas da 
educação profissional e tecnológica; contextos e organização da 
Educação Profissional e Tecnológica; práticas educativas na 
educação profissional e tecnológica; que provém à articulação dos 
campos do conhecimento que perpassam a formação deste professor, 
cuja docência não está limitada ao espaço da sala de aula.

Matriz curricular: A matriz curricular do curso possui um 
total de 990 horas, distribuídas em três semestres, cada semestre 
é articulado por um Seminário Integrador, de 30 horas cada, com o 
objetivo de promover a integração vertical e horizontal do curso. 
O funcionamento será por meio de regime semestral, matrícula por 
bloco.

Estágio Curricular Supervisionado: O estágio curricular 
supervisionado obrigatório, em um total de 315 horas, é dividido 
em três momentos de 105 horas em cada semestre, com o objetivo de 
promover a inserção e a atuação do acadêmico no espaço de atuação 
docente desde o primeiro semestre do curso. As atividades 
inerentes ao estágio curricular serão orientadas por professores 
orientadores de estágio, lotados no Departamento de Metodologia do 
Ensino do CE, e seguirão as Normas de Estágio do PEG-EAD. Além 
disso, serão supervisionadas pelos professores regentes das 
disciplinas/áreas das Instituições em que o estágio será 
desenvolvido, com objetivo de articular o campo teórico com o 
campo metodológico prático. Os campos específicos da área de 
atuação dos estagiários estão condicionados as demandas da região 
polo.



Forma de ingresso: processo seletivo mediante edital público.

Requisitos: portadores de diploma de curso superior 
(bacharelado e tecnológico).

Certificação: o acadêmico do referido Programa receberá o 
título de professor de Educação Básica Profissional na forma de 
apostilamento no diploma de bacharelado.

Regime de oferta: a oferta será anual e deve atender a 
demanda da região do Rio Grande do Sul e também a existência de 
campo de estágio que seja condizente à área  de   formação do 
acadêmico.

Número de vagas: 125 vagas (25 por polo).

Recursos Didáticos para Ensino a Distância: 

Encontro de integração

Em cada semestre letivo os encontros de integração ocorrerão 
das seguintes formas: um encontro presencial da coordenação de 
curso  no início do semestre com o objetivo de apresentar e 
discutir as atividades do período, bem como a descrição dos 
objetos educacionais disponíveis no ambiente virtual, atividades a 
serem  desenvolvidas  a distância, via ambiente virtual e 
videoconferências e encontro presencial nos  polos,  pelos 
professores do curso, para avaliação das disciplinas.

As atividades a  distância serão desenvolvidas em ambiente 
virtual de ensino-aprendizagem (Moodle institucional da UFSM) com 
o apoio  de outras linguagens e mídias como, por exemplo, filmes, 
vídeo, materiais digitais, vídeo e teleconferência.

Organização do ambiente virtual: o ambiente virtual consta de 
organizadores, funcionalidades, Recurso e Ferramentas de 
Atividades que serão disponibilizadas para os estudantes.

A seguir apresentamos dinâmica de estudo e organização das 
atividades no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, contendo 
descrição da metodologia de EAD que será utilizada para o curso e, 
explicitamos como o estudante participará deste processo.

O curso será disponibilizado no Moodle institucional-EaD da 
UFSM (disponível em  http://nte.ufsm.br/moodle/ ), que permite a 
associação  de  uma  variada  gama  de  ferramentas  (recursos 
educacionais e atividades de estudo), imprimindo uma dinâmica de 
estudos  baseada  na  construção  social  do  conhecimento,  mediado 
pelas interações em rede. A organização didático-metodológica será 
elaborada pelo docente, em consonância com as premissas desse PPC 
e  de  acordo  com  os  objetivos  de  cada  disciplina,  frente  às 
necessidades do grupo de estudantes. Tendo em vista que o Moodle 
oferece oportunidades de interação síncronas e assíncronas, cabe 
ao docente elencar as formas de uso destas. 

Para  fomentar  a  reflexão  sobre  o  desenho  estratégico  das 
disciplinas no Moodle, o curso contará com o Núcleo de Tecnologia 
Educacional (NTE/UFSM), o qual possui uma Equipe Multidisciplinar, 

http://nte.ufsm.br/moodle/


que  entre  outras  funções,  realiza  um  processo  de  orientação 
pedagógica, auxiliando e indicando possibilidades de exploração do 
par recurso-atividade, sugerindo o uso de hipermídias educacionais 
em rede, bem como outros aspectos para otimizar as interatividades 
e  as  interações  para  aperfeiçoamento  e  inovação  no  processo 
ensino-aprendizagem conduzido pelos docentes.

Sinteticamente,  a  dinâmica  de  estudo  e  organização  das 
atividades  no  ambiente  virtual  de  ensino-aprendizagem  ocorre 
através da disponibilização pelo docente do par recurso-atividade 
(a ser resolvido pelos estudantes) e do monitoramento eletrônico 
realizado pelos tutores. 

Para  um  melhor  aproveitamento,  das  metodologias  de  EaD 
explicitamos  quantas  mídias  serão  produzidas/reproduzidas  para 
material  didático  (considerando  as  diferentes  mídias  propostas 
pelos  Referenciais  de  Qualidade  para  a  Educação  Superior  a 
Distância).

Esses  materiais  didáticos  hipermidiáticos  serão  elaborados 
pelos professores doutores concursados na UFSM que atuam na área, 
orientados pela Equipe Multidisciplinar do NTE/UFSM e seguirão as 
indicações dos Referenciais de Qualidade para a Educação Superior 
a  Distância  (BRASIL,  2007),  bem  como  os  princípios  de 
acessibilidade  para  a  web  no  Brasil,  disponíveis  em 
http://www.acessobrasil.org.br/index.php?itemid=44 .  Destaca-se 
que  esta  produção  ocorrerá  em  rede  no  próprio  Moodle 
institucional-EaD onde a disciplina será disponibilizada para os 
estudantes. Além disso, explicitamos que toda a produção didática 
hipermidiática da UFSM é  disponibilizada na internet no portal do 
Sisuab 
(http://www.uab.capes.gov.br/sisuab/DisponibilizacaoMaterialDidati
co_passo1.action ) e nas bibliotecas dos polos de apoio presencial 
da UAB onde o curso é ofertado, sob a forma de mídia portátil (CD) 
ou impresso.   

 

Apoio à aprendizagem: Considerando que na educação a 
distância o estudante se encontra fisicamente distante do 
professor e de seus colegas e, que o mesmo deve estudar sozinho o 
maior tempo possível, torna -se relevante apresentar-lhe um grande 
leque de alternativas que estimulem e garantam um alto grau de 
interatividade e interação entre tutores e estudantes, tutores e 
professores e entre os estudantes.

Nesse cenário a tutoria constitui-se em uma ferramenta muito 
importante, pois  ela pode ser vista como a possibilidade de uma 
educação individualizada e cooperativa. A tutoria desempenha uma 
função de mediação entre o estudante, o material didático e o 
professor, e também entre os estudantes, na busca de uma 
comunicação cada vez mais ativa e personalizada. 

Cabe ao tutor estimular, motivar e orientar o estudante a 
acreditar em sua  capacidade de organizar sua atividade acadêmica 
e de autoaprendizagem, oferecendo suporte necessário para que este 

http://www.uab.capes.gov.br/sisuab/DisponibilizacaoMaterialDidatico_passo1.action
http://www.uab.capes.gov.br/sisuab/DisponibilizacaoMaterialDidatico_passo1.action
http://www.acessobrasil.org.br/index.php?itemid=44


possa superar os problemas, tanto no que diz respeito à 
compreensão dos temas, quanto na adaptação a essa modalidade de 
ensino.  

Comunicação entre alunos, tutores e professores: Na 
modalidade a distância as interações serão efetivadas via ambiente 
virtual, além de videoconferências ou outras mídias. Será 
intensificado o uso de serviços da Internet: correio eletrônico, 
fóruns de debate, comunicação síncronas e assíncronas e, ao mesmo 
tempo será organizado um  repositório de produtos, relatórios de 
experiências e textos. A partir da produção dos próprios 
estudantes, como registro de suas atividades e coleta de 
informações.

No curso, os professores poderão assumir papéis 
diversificados, porém interdependentes: como especialistas em 
conteúdos, planejando e produzindo os materiais didáticos e 
oferecendo suporte dentro de seu campo de especialização; como 
formadores, apoiando a aprendizagem dos estudantes mediante o uso 
de estratégias de resolução de problemas e novas alternativas 
criativas e originais de soluções e como articuladores, 
dinamizando as interações necessárias entre estudantes e tutores 
nas sucessivas etapas de realização da disciplina.

No papel de articuladores, os formadores buscarão identificar 
possíveis áreas de interesse e/ou necessidades dos aprendizes, 
articulando-as no sentido de promover situações que apontem 
possíveis intersecções entre os conhecimentos, projetos, 
seminários, palestras entre outras maneiras.

Relação tutor/aluno/hora: Está previsto um tutor para cada 25 
alunos.

Formação de tutores e professores para a modalidade EaD:  o 
curso de capacitação de Professores-Pesquisadores e Tutores para a 
Educação a Distância é obrigatório e terá a duração de 60 horas, 
4h  presenciais  e  56h  a  distância,  sendo  mediado  no  ambiente 
virtual de ensino-aprendizagem, Moodle institucional-capacitação 
da UFSM (disponível em http://nte.ufsm.br/moodle/ ). O curso será ofertado 
pelo Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, sempre ao início de 
cada  semestre  letivo,  conforme  previsto  no  Programa  Anual  de 
Capacitação Continuada (PACC) da DED/Capes. O mesmo é tematizado 
pela  fluência  tecnológica  no  ambiente  virtual  de  ensino-
aprendizagem (versão instalada do Moodle na UFSM), sendo composto 
pelas  seguintes  módulos  temáticos:  Módulo  1  -  Perspectivas  da 
Universidade Aberta na UFSM e Integração das Modalidades; Módulo 2 
- Tecnologias Educacionais; Módulo 3 - Recursos Educacionais e 
Módulo  4  -  Atividades  a  Distância  (o  material  didático 
hipermidiático está disponível na biblioteca digital do NTE/UFSM 
em  http://nte.ufsm.br/moodle/mod/resource/view.php?id=144046&username=guest no  link 
Pesquisa,  Desenvolvimento  e  Capacitação:  Tecnologia  Educacional,  Recursos  Educacionais  e 
Atividades a Distância   ). Destacamos que no encontro presencial de 4h, 
os cursistas realizam a avaliação escrita, conforme previsto na 

http://cead.ufsm.br/moodle/file.php/1/pesquisa_desenvolvimento_capacitacao_recursos_educacionais_com_atividades_15042011.pdf
http://cead.ufsm.br/moodle/file.php/1/pesquisa_desenvolvimento_capacitacao_recursos_educacionais_com_atividades_15042011.pdf
http://cead.ufsm.br/moodle/mod/resource/view.php?id=144046&username=guest
http://nte.ufsm.br/moodle/


legislação EaD em vigor. Além disso, ressaltamos que: 1) o curso é 
ministrado  por  professor  doutor  da  UFSM  com  formação 
multidisciplinar, membro da equipe multidisciplinar, que produz, 
atualiza e implementa o material didático hipermidiático do mesmo; 
2)  os  cursistas  são  apoiados  por  tutor,  conforme  previsto  no 
PACC/DED/Capes e cumprem os critérios de formação na área, tendo 
realizado o curso de capacitação de tutor e possuindo vínculo com 
a UFSM (estudantes de pós-graduação dos cursos de mestrado ou 
doutorado) e 3) são realizadas pesquisas de avaliação (survey), 
com a próprias ferramentas (customizadas) do Moodle, no início, 
meio e fim dos referidos cursos de capacitação.

Encontros presenciais: Haverá, no mínimo, um  (1) encontro 
presencial, preferencialmente para fins avaliativos, para cada uma 
das disciplinas.

Peso das Avaliações: especificamos o peso que será atribuído 
às  avaliações  presenciais,  seguindo  a  legislação  EaD  onde  as 
mesmas devem ter peso maior que as atividades a distância.

A aprovação do estudante será dimensionada por critérios 
de aproveitamento. Não poderá ser aprovado em qualquer disciplina 
o estudante que não apresentar rendimento regular na média das 
atividades a distância disponibilizadas no Moodle institucional-
EaD. O aproveitamento em cada disciplina será avaliado através de 
trabalhos individuais e/ou em grupo, e/ou observações mediadas 
pelo ambiente virtual de ensino-aprendizagem a critério de cada 
professor, sendo que a nota final é composta por quarenta por 
cento (40%) da média das atividades a distância e sessenta por 
cento (60%) das avaliações realizadas nos encontros presenciais. 
Logo, o estudante não pode, em hipótese alguma, deixar de realizar 
a avaliação presencial, conforme previsto na legislação EaD em 
vigor. A avaliação de aproveitamento na disciplina dar-se-á por 
meio de nota que apresenta o resultado das avaliações das provas, 
trabalhos, exames e interesse demonstrado pelo estudante, variando 
de zero (0) e dez (10). A média para aprovação é sete (7), podendo 
ser aprovado com cinco (5), desde que seja realizado o exame com 
todo conteúdo programático do semestre letivo.

Ao final do semestre letivo, em cada uma das disciplinas 
conforme computadas as notas acima, serão atribuídas as seguintes 
situações: AP (Aprovado >= 7 ou >= 5 com exame); NA (Não-Aprovado 
<5); R (Reprovado por Frequência para os ausentes nos encontros 
presenciais); ou I (Situação Incompleta). A situação “I” significa 
trabalho incompleto e será atribuída somente quando não houver 
possibilidade de registro no mesmo semestre letivo, o que será 
comprovado por uma das seguintes situações: I – tratamento saúde; 
II  –  licença  gestante;  III  –  suspensão  de  registro  por 
irregularidade  administrativa;  e  IV  –  casos  omissos  serão 
decididos em comum acordo entre o Colegiado do Curso e a Pró-
Reitoria de Graduação. A situação “I” não poderá ultrapassar o 
semestre letivo subsequente. 

O  professor  deverá  fornecer  à  coordenação  do  curso  no 



final  das  atividades  letivas  e  registrar  concomitantemente  no 
portal  do  professor  da  UFSM  (disponível  em 
http://portal.ufsm.br/professor/login.jsp ),  as  notas  obtidas 
pelos estudantes na disciplina. 

O  Sistema  de  Avaliação  dos  Estágios  Curriculares  será 
descrito mais adiante, na Seção 2.2.

http://portal.ufsm.br/professor/login.jsp


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
NORMAS DE ESTÁGIO

NORMAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Normas gerais

O estágio curricular supervisionado será realizado em três 
disciplinas sequenciais,  alocadas no Departamento de Metodologia 
do Ensino (MEN) perfazendo um total de 315 horas, que são Estágio 
Supervisionado I (105h), Estágio Supervisionado II (105h), Estágio 
Supervisionado III (105h). Estas disciplinas têm nível crescente 
de envolvimento do licenciando com as atividades docentes, ficando 
assim contempladas: . 

 Estágio Supervisionado I – contempla conhecimentos teórico-
práticos  referentes  a  prática  pedagógica,  habilidade, 
atitudes e competências em situações de ensino levando-se em 
consideração  os  referenciais  curriculares  das  respectivas 
áreas.  Delimitação do lugar de estágio, com atividades de 
observações  em  sala  de  aula,  gestão  e  organização 
institucional. Cabe, ainda nesta etapa, a organização dos 
procedimentos necessários para formalização legal do estágio.

 Estágio Supervisionado II – contempla conhecimentos teórico-
práticos  referentes  à  construção  dos  saberes  docentes  e 
organização  didático-pedagógica  do  ensino-aprendizagem. 
Desenvolvimento de observações participantes focadas e ações 
colaborativas  docentes  em  momentos  de  atividades  práticas 
e/ou de resolução de exercícios, entre outras, com objetivo 
de elaborar o Projeto de Ensino que será implementado no 
Estágio Supervisionado III.

 Estágio Supervisionado III – Docência Orientada. O estudante 
estagiário deverá planejar e ministrar no mínimo 30h de aulas 
sob a supervisão dos professores orientadores. Nesta etapa, o 
estágio deve ser acompanhado pelo Professor orientador da 
UFSM e pelo Professor regente da turma que também avaliará o 
processo  de  docência.  Como  parâmetros  referenciais,  será 
fornecido um formulário contendo os itens a serem avaliados.

REGIME ESCOLAR

Distribuição da carga horária semestral envolverá as 
seguintes ações:

- conceber ações e conhecimentos que definam a Prática 
Docente; 



- planejar as atividades que circunscrevam a Prática Docente; 
- receber orientações sobre os planejamentos educacionais 

pelos professores Orientadores;
- refletir criticamente sobre a Prática desenvolvida nos 

espaços do estágio.

Sistema de Avaliação
As disciplinas de Estágio Supervisionado I, II e III, terão 

um sistema de avaliação diferenciado das demais disciplina do 
curso. Esta avaliação será realizada através de acompanhamento do 
aluno no desenvolvimento das atividades da disciplina e através de 
um relatório de estágio a ser elaborado pelo estudante. No caso 
específico da disciplina Estágio Supervisionado III, a avaliação 
do estudante pelo professor orientador/responsável pelo estágio 
observará o cumprimento integral de todas as atividades didáticas 
sob responsabilidade do estudante.

Nestas disciplinas, a nota mínima para aprovação será 7,0 
(sete) e não haverá exame na disciplina. O estudante que não 
alcançar nota 7,0 (sete), na Prática Docente, em até 25% das 
horas-aula que deverá ministrar, será considerado reprovado e 
afastado da regência de classe, para que não haja prejuízo na 
aprendizagem dos estudantes.

DA SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO
As atividades serão orientadas por professores de Estágio 

Supervisionado de Ensino lotados no Departamento de Metodologia do 
Ensino do Centro de Educação e, supervisionadas, pelo professor 
regente de classe, com monitoramento dos tutores do polo 
presencial e a distância.

As atribuições dos Professores orientadores serão as 
seguintes: 

a)quando  necessário,  estabelecer contatos com  os 
responsáveis pelos campos de estágio, junto ao Sistema de Ensino 
e/ou Instituições de atendimento à comunidade;

b) selecionar campos de estágio; 
c) determinar o campo de estágio onde o aluno irá atuar; 
d) orientar o estagiário nas atividades desenvolvidas na 

Prática Docente, em sala de aula;
e) orientar a elaboração dos planejamentos educacionais;
f) avaliar criticamente as atividades desenvolvidas no ato de 

planejar e as ações decorrentes da prática.
g) avaliar e aprovar o relatório de estágio.

DO CORPO DISCENTE

O corpo discente será constituído pelos estudantes 
regularmente matriculados nas disciplinas de estágio.

Os estagiários, além de estarem sujeitos ao regime 
disciplinar e de possuírem os direitos e deveres estabelecidos no 
Regimento Geral da UFSM, têm ainda os seguintes:



a) Direitos

- Receber orientações para realizar as atividades 
curriculares previstas;

- Apresentar qualquer sugestão ou solicitação que venha a 
contribuir par o melhor desenvolvimento das atividades da Prática 
de Ensino.

b) Deveres

- selecionar os campos de estágio;
- Observar os regulamentos e exigências dos campos de 

estágio;
- Substituir colega estagiário, dentro da área de estudo ou 

disciplina, quando solicitado pelo professor supervisor;
- Participar de todas  as  atividades não previstas nas 

presentes normas, mas que forem  solicitadas pelo(s) professor(es) 
supervisor(es) ou responsável(is) pelos campos de estágio;

- Comunicar e justificar, com antecedência, ao responsável 
pelo campo de estágio e ao professor supervisor, sua ausência nas 
atividades previstas.

– Participar de todas atividades que dizem respeito aos 
professores exigidos pelas normas da escola (reuniões pedagógicas, 
conselho de classe, etc...)

Indicamos como será feita a  recuperação dos estudantes e a 
possibilidade  de  trancamentos,  transferências  e  outros  itens 
relativos à permanência do aluno no curso.

Recuperação dos estudantes:
A  UFSM  conta  com  um  Regime  Especial  de  Avaliação  para 

recuperação  em  disciplinas  com  reprovação  não  decorrente  de 
frequência (Resolução N. 005/95). Em seu parágrafo único explicita 
que  recuperação sem frequência, de que trata o art. 1º fica 
condicionado: a que a reprovação seja em disciplina cursada uma 
única  vez  e  requerida  no  semestre  imediatamente  subsequente  à 
reprovação por nota. Nos casos de situação "6" (incompleto) será 
considerado  subsequente  o  semestre  imediatamente  posterior  à 
regularização da situação; a) que a disciplina seja integrante do 
rol  de  disciplinas  aprovadas  pelo  colegiado  do  curso,  com  a 
exceção  da  disciplina  CEF  100  -  Educação  Física;  b)  à 
obrigatoriedade da realização das avaliações parciais e avaliação 
final, e/ou as tarefas escolares estipuladas, e/ou o cumprimento 
de cronograma de atividades proposto pelo professor, de acordo com 
o que estabelece o sistema acadêmico.

Conclusão do curso:

O estudante deverá cumprir todos os créditos correspondentes 
às  horas-aulas  e  ser  aprovado  na  defesa  de  Estágio  por  uma 



Comissão Avaliadora, composta pelo orientador ou co-orientador e 
outros dois professores do curso ou convidados. Ao estudante que 
tiver  cumprido  as  exigências  expressas  no  item  anterior  será 
conferido  Diploma  de  Conclusão  do  Curso,  na  forma  de 
apostilamento. 

Dispensa de disciplinas: 

O estudante poderá solicitar dispensa de disciplina do curso 
desde que comprove, através da apresentação de documentos, já tê-
la  cursado  com  a  equivalência  de  carga  horária,  conteúdo  e 
aproveitamento a serem avaliados pelo Colegiado do Curso.

Desistências ou reprovações:
Ao estudante que desistir de uma ou mais disciplinas, ou for 

reprovado, não será garantida pela Coordenação do Curso, a oferta 
da(s) disciplina(s), em outro período.

Armazenamento/gerenciamento dos dados produzidos: Indicamos a 
forma  de  armazenamento/gerenciamento  dos  dados  produzidos  na 
modalidade  EaD  e  explicitamos  que  a  Instituição  dispõe  de 
autonomia  e  infra-estrutura  para  manutenção  de  sistemas 
informáticos destinados ao registro dos estudantes, matrículas, 
lançamento e divulgação das notas. 

É  importante  salientar  que  a  UFSM  dispõe  de  autonomia  e 
infra-estrutura para manutenção dos sistemas informáticos, seja no 
que  tange  ao  Suporte  Técnico  ao  Ambiente  Virtual  de  Ensino-
Aprendizagem (gerenciado no NTE e instalado fisicamente no Centro 
de Processamentos de Dados da UFSM), seja com aplicativos para 
registros dos estudantes, matrículas, lançamento e divulgação de 
notas  (institucionalmente,  há  o  Portal  do  Professor  - 
http://portal.ufsm.br/professor/login.jsp ,  o  Portal  do  Aluno  - 
http://portal.ufsm.br/aluno/login.jsp e o Sistema de Informações Estudantis – 
SIE  que  importa  e  exporta  dados  acadêmicos  para  o  Moodle 
institucional-EaD - http://nte.ufsm.br/moodle/ ).

DA AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO:
A Prática Docente, sob a Forma de Estágio Supervisionado de 

Ensino, será avaliada, periodicamente, com base nos objetivos 
estabelecidos para as diversas atividades curriculares e, 
cumpridas as exigências estabelecidas pela matriz curricular do 
Programa Especial de Graduação (PEG) de Formação de Professores 
para a Educação Profissional na modalidade EAD.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) as presentes normas serão dadas a conhecer aos alunos 
matriculados nas disciplinas de estágio supervisionado do referido 
curso, no início do desenvolvimento das mesmas.

http://nte.ufsm.br/moodle/
http://portal.ufsm.br/aluno/login.jsp
http://portal.ufsm.br/professor/login.jsp




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CONTEÚDOS DAS DIRETRIZES CURRICULARES E DISCIPLINAS DA UFSM

EIXO RELAÇÕES ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA N/E* SEM TIPO (T-P) CH

CCEP 
1000

Seminário Integrador I - relações entre políticas públicas e práticas 
educativas da educação profissional e tecnológica -Introdução à 
Educação a Distância

N 1 OBR
(0-2) 30

FUE1065 Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem N 1 OBR (3-0) 45

MEN1206 Metodologia do Ensino para a Educação Profissional e Tecnológica N 1 OBR (2-1) 45

ADE1042 Política Pública e Educação Profissional N 1 OBR (3-0) 45

FUE1066 Educação e Trabalho N 1 OBR (3-0) 45

MEN1207 Estágio Supervisionado I N 1 OBR (2-5) 105

Carga Horária Total do Eixo 315

EIXO CONTEXTOS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA N/E* SEM TIPO (T-P) CH

CCEP 
1001

Seminário Integrador II–Contextos e Organização da Educação 
Profissional e Tecnológica- História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena

N 2
OBR

(0-2) 30

ADE1043 Organização Curricular para a Educação Profissional e Tecnológica N 2 OBR (2-0) 30

MEN1208 Organização didático Pedagógica do Ensino Profissional e Tecnológico N 2 OBR (1-1) 30

FUE1067 Teorias da Educação N 2 OBR (3-0) 45
EDE1089 Educação Inclusiva N 2 OBR (3-0) 45

ADE1045 Pesquisa em Educação Profissional e Tecnológica N 2 OBR (1-1) 30

MEN1209 Tecnologias Aplicadas a Educação e Sistemas de Informação  N 2 OBR (1-1) 30

MEN1210 Estágio Supervisionado II N 2 OBR (2-5) 105

Carga Horária Total do Eixo 345



EIXO PRÁTICAS EDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA N/E* SEM TIPO (T-P) CH
CCEP 
1002

Seminário Integrador III – Práticas Educativas na Educação 
Profissional e Tecnológica

N 3
OBR

(0-2) 30

FUE 
1068

Relações Humanas no Trabalho N 3 OBR
(2-0) 30

ADE 
1044

Gestão de Instituições de Educação Profissional e Tecnológicas
N 3 OBR

(2-0) 30

 EDE 
1090

Libras N 3 OBR
(4-0) 60

MEN 
1211

Ciência, Tecnologia e Sociedade N 3 OBR
(2-1) 45

MEN 
1212

Práticas de Investigação no Ensino como Princípio Educativo N 3
OBR

(1-1) 30

MEN 
1213

Estágio Supervisionado III N 3
OBR

(2-5) 105

Carga Horária Total do Eixo 330

Carga Horária Total (39-27) 990

A seguir apresentamos quadro de disciplinas, explicitando concomitância, consecutividade e carga 
horária  de  estudo  semanal  (número  de  créditos)  conforme  modelo  indicado  pelo  Conselho  de  Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UFSM.

Data:______/______/______                                                              ___________________________
                                                                                  Coordenador do Curso

*N= Nova/E= Existente



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA 

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SEQUÊNCIA ACONSELHADA

1o SEMESTRE

N Código Nome da Disciplina N/E* Tipo* (T–P) CH

01 CCEP 1000

Seminário Integrador I - relações entre 
políticas públicas e práticas educativas 
da educação profissional e tecnológica - 
Introdução à Educação a Distância

N OBR

(0-2) 30

02 FUE 1065
Psicologia do Desenvolvimento e da 
Aprendizagem 

N OBR
(3-0) 45

03 ADE 1042 Política Pública e Educação Profissional N OBR (3-0) 45

04 FUE 1066 Educação e Trabalho N OBR (3-0) 45

05 MEN 1206
Metodologia do Ensino para a Educação 
Profissional e Tecnológica

N OBR
(2-1) 45

06 MEN 1207 Estágio Supervisionado I N
OBR

(2-5) 105

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- -X-

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias (13-8) 315

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 315

*Tipo: OBR e DCG – N/E: N= Nova e E= Existente
**A carga horária poderá variar em função da oferta de ACG e DCG



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA 

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SEQUÊNCIA ACONSELHADA

2o SEMESTRE

N Códig
o Nome da Disciplina N/E* Tipo* (T–P) CH

07
CCEP 
1001

Seminário Integrador II – Contextos e 
Organização da Educação Profissional e 
Tecnológica - História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena

N
OBR

(0-2) 30

08
ADE 
1043

Organização Curricular para a Educação 
Profissional e Tecnológica

N OBR
(2-0) 30

09
ADE 
1045

Pesquisa em Educação Profissional e 
Tecnológica

N OBR
(1-1) 30

10 FUE 
1067

Teorias da Educação N OBR (3-0) 45

11 EDE 
1089

Educação Inclusiva  
N OBR

(3-0) 45

12
MEN 
1208

Organização didático Pedagógica do Ensino 
Profissional e Tecnológico 

N OBR
(1-1) 30

13
MEN
1209

Tecnologias Aplicadas a educação e Sistemas 
de Informação N

OBR
(1-1) 30

14
MEN 
1210

Estágio Supervisionado II N
OBR

(2-5) 105

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- -X-

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias
(13-
10)

345

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 345

*Tipo: OBR e DCG – N/E: N= Nova e E= Existente
**A carga horária poderá variar em função da oferta de ACG e DCG



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA 

A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
SEQUÊNCIA ACONSELHADA

3o SEMESTRE

N Código Nome da Disciplina N/E* Tipo* (T–P) CH

15
CCEP 
1002

Seminário Integrador III – Práticas 
Educativas na Educação Profissional e 
Tecnológica

N
OBR

(0-2) 30

16 FUE 1068 Relações Humanas no trabalho N OBR (2-0) 30

17 ADE 1044
Gestão de Instituições de Educação 
Profissional e tecnológica 

N OBR
(2-0) 30

18 EDE 1090 LIBRAS N OBR (4-0) 60

19 MEN 1211 Ciência, Tecnologia e Sociedade N OBR (2-1) 45

20 MEN 1212
Práticas de Investigação no Ensino como 
Princípio Educativo N

OBR
(1-1) 30

21 MEN 1213 Estágio Supervisionado III N OBR (2-5) 105

Carga Horária em Disciplinas Complementares de Graduação -X- -X-

Carga Horária em Disciplinas Obrigatórias (13-09) 330

Valores Totais Computáveis do Semestre Máximo: Mínimo: 330

*Tipo: OBR e DCG – N/E: N= Nova e E= Existente
**A carga horária poderá variar em função da oferta de ACG e DCG



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

DADOS INERENTES À INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR:

Carga horária a ser vencida em:

       Disciplinas Obrigatórias 990

       Disciplinas Complementares de Graduação -x-

       Atividades Complementares de Graduação  -x-

Carga horária total mínima a ser vencida: 990

PRAZO PARA A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR EM SEMESTRES:

       Mínimo  3

       Médio (estabelecido pela Sequência Aconselhada do Curso) 3 

       Máximo(estabelecido pela Sequência Aconselhada + 50%) 4

LIMITES DE CARGA HORÁRIA REQUERÍVEL POR SEMESTRE:

       Máximo*  

       Mínimo  (C.H.T. dividido pelo prazo máx. de integr. + 
arredond.) 247

NÚMERO DE TRANCAMENTOS POSSÍVEIS:

       Parciais  4

       Totais    1

NÚMERO DE DISCIPLINAS:

O número de disciplinas poderá variar em função da oferta de DCG.

DADOS NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO CATÁLOGO GERAL:

 Legislação que regula o(a)

Currículo do Curso: Resolução nº2 de 26 de junho de 1997, 
Resolução CNE/CP nº1 de 18 de fevereiro de 2002, Parecer CNE/CP 
nº 26 de 02 de outubro de 2001 e LDB 9394/96 

       Reconhecimento do Curso: 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR:
*O máximo de carga horária requerível por semestre não terá limite fixado 

devendo, porém, atender o disposto na Resolução n. 14/2000-UFSM.



DADOS INERENTES À INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR:
Carga horária a ser vencida em:

       Disciplinas Obrigatórias 990

       Disciplinas Complementares de Graduação -X-

       Atividades Complementares de Graduação -X-

Carga horária total mínima a ser vencida: 990

PRAZO PARA A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR EM SEMESTRES:

       Mínimo  3
       Médio   (estabelecido pela Sequência Aconselhada 
do Curso)  

3

       Máximo  (estabelecido pela Sequência Aconselhada + 
50%)

4

LIMITES DE CARGA HORÁRIA REQUERÍVEL POR SEMESTRE:

       Máximo*  
integr. + arredond.) 247

NÚMERO DE TRANCAMENTOS POSSÍVEIS:

       Parciais  4

       Totais    1

NÚMERO DE DISCIPLINAS:

O número de disciplinas poderá variar em função da oferta de DCG.

DADOS NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO CATÁLOGO GERAL:

 Legislação que regula o(a)
       Currículo do Curso: Resolução nº2 de 26 de junho de 1997, 
Resolução CNE/CP nº 
                           1 de 18 de fevereiro de 2002, Parecer 
CNE/CP nº 26 de 02 
                           de outubro de 2001.

       Reconhecimento do Curso: 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR:
*O máximo de carga horária requerível por semestre não terá 

limite fixado devendo, porém, atender o disposto na Resolução n. 
14/2000-UFSM.

A  padronização  das  ementas  do  PPC  mostrada  a  seguir  é 
necessária, inclusive com apresentação de ficha de caracterização 
das disciplinas (objetivos, metas, bibliografias...), segundo o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

EMENTÁRIO DE DISCIPLINAS

 DISCIPLINA: Seminário Integrador I - Relações entre Políticas Públicas e 
Práticas Educativas da Educação Profissional e Tecnológica - INTRODUÇÃO À 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 práticos

Ementa: Proporcionar Fluência Tecnológica para iniciação a Educação a 
Distância  nos  âmbitos  da  tecnologia  educacional  Moodle,  recursos  e 
atividades  educacionais  hipermidiáticas  a  distância  e  Universidade 
Aberta do Brasil. Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem. Recursos 
Educacionais  (digitais  e  virtuais)  e  Atividades  Educacionais  a 
Distância.

Bibliografia Básica:  

DE BASTOS, F. da P.; ABEGG, I.; MÜLLER, F.M.  Interação Mediada por 
Computador. 1. ed. Santa Maria, RS.: EdiUFSM/UAB, 2008. v. 1. 60 p.

MIT.  Fluência Tecnológica. Tradução Teresa Martinho Marques Azeitão, 
Setúbal,  Portugal.  Disponível  em:<eduscratch.dgidc.min-
edu.pt/index.php?
option=com_docman&task=doc_download&gid=21&Itemid=41>.  Acessado  em 
Jul/2011.

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 Teóricos e 05 práticos

Ementa: Oportunizar ao estagiário situações de ensino que possibilitem 
aplicação de conhecimentos, a formação de atitudes e o desenvolvimento 
de saberes necessários à prática docente no ensino fundamental e 
médio.  Caracterizar a  realidade educacional dos campos de Estágio. 
Planejar, executar e avaliar o processo ensino-aprendizagem.

Bibliografia Básica:

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários a Prática 
Docente. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 
5. Ed. São Paulo: Cortez, 2010.

BRASIL,  Secretaria  de  Educação  Média  e  Tecnológica.  Referenciais 
Curriculares  Nacionais  da  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível 
Médio:  Introdução.  Brasília:  Ministério  da  Educação/Secretaria  de 
Educação Média e Tecnológica, 2000.



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

NISKIER, Arnaldo; NATHANAEL, Paulo. Educação, Estágio & Trabalho. São 
Paulo: Integrare, 2006.

MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para 
todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.

SACRISTÁN GIMENO, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o 
ensino. Porto Alegre: Artmed,1998.

DISCIPLINA: METODOLOGIA DO ENSINO PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 Teóricos e 01 práticos

Ementa:  Estudar as contribuições da  Epistemologia e Didática para o ensino na 
Educação profissional. Elaborar, implementar, avaliar e redimensionar propostas 
didático-metodológicas para o ensino no contexto da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio. Estudar Conceitos de planejamento, planejamento de ensino e plano de 
aulas. Organizar e selecionar conteúdos. Estudar  Transposição Didática dos saberes 
escolares para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e métodos e técnicas de 
Ensino-Aprendizagem. 

Bibliografia Básica:

ABEGG, I. Ensino-investigativo de ciências naturais e suas tecnologias 
nas séries iniciais do ensino fundamental. Dissertação de Mestrado. 
PPGECT/UFSC, 2004.

ANGOTTI, J.A. e DELIZOICOV, D. Metodologia do ensino de física. 
Florianópolis: laboratório de Ensino à distância, 2001.

ASTOLFI,  J.P.;  DEVELAY,  M.  A.  Didática  das  Ciências. Campinas: 
Papirus, 2008.

Veiga, Ilma Passos Alencastro (org.) Técnicas de Ensino: Novos tempos, 
novas configurações. Campinas, SP: Papirus, 2006. 3ª edição (Coleção 
Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). 

Bibliografia Complementar:

ABEGG, Ilse e DE BASTOS, Fábio da Purificação (2005). Fundamentos para 
uma  prática  de  ensino-investigativa  em  Ciências  Naturais  e  suas 
tecnologias: Exemplar de  uma experiência em séries iniciais. Revista 
Electrônica  de  Enseñanza  de  las  Ciencias  Vol.  4  Nº  3  (2005). 
Disponível em <http://www.oei.es/innovamedia/oc015.htm >. Acessado em 
novembro de 2008.

CACHAPUZ, A. ET. AL.,  A Necessária Renovação do Ensino das Ciências. 
São Paulo: Cortez, 2005.

CANDAU, V.M. (Org.). A Didática em Questão. Petrópolis: Vozes, 1985.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. , PERNAMBUCO, M.P. Ensino de Ciências: 
Fundamentos e Métodos. São Paulo: Cortez, 2002.

MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F.S.  Aprendizagem significativa: a teoria 
de David Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982.

http://www.oei.es/innovamedia/oc015.htm


DISCIPLINA: POLÍTICA PÚBLICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Disciplina: Eletiva

Créditos: 03 Teóricos

Ementa:  Estudar os marcos legais da formação histórica da Educação 
Profissional.  A  história  da  Educação  Profissional  e  sua 
institucionalização. Abordar a formação dos profissionais da Educação 
Profissional.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 
professores para a Educação Profissional. Educação Profissional como 
política pública. Financiamento da Educação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL, LDB. Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Disponível em: <www.planalto.gov.br/legislação>. Acesso em: 
19 jul. 2006.

BRANDÃO, Carlos Fonseca.PNE: passo a passo (Lei nº 10.178/2001). 
Discussão dos Objetivos e Metas do Plano Nacional de Educação. São 
Paulo: AVERCAMP, 2006.

DAVIS, Nicolas. Financiamento da educação: novos ou velhos desafios? 
São Paulo: Xamã, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRANDÃO, Carlos Fonseca. LDB: passo a passo. 2. ed. São Paulo: AVERCAMP, 2005.

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Legislação. Disponível em:  http://www.mec.gov.br. 
Acesso em: 26 de novembro de 2008.

BRZEZINSKI, Iria (org). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 8. ed. São 
Paulo: Cortez, 2003.

BUFA, Ester; ARROYO, Miguel; NOSELLA, Paolo. Educação e Cidadania: quem educa o 
cidadão? 3. ed. São Paulo: Cortez, 1991.

DAVIS, Nicolas. Legislação Educacional Federal Básica. São Paulo: Cortez, 2004.

FREIRE, Paulo. Política e educação: ensaios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA. Política Educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM

Disciplina: Eletiva

Créditos: 03 Teóricos

Ementa: Estudar  o  Desenvolvimento Humano e  Aprendizagem  e  suas 
Conceituações.  Modelos de desenvolvimento a partir dos principais 
paradigmas teórico-  epistemológicos.  Principais contribuições das 
abordagens psicológicas para a compreensão do desenvolvimento e  da 
aprendizagem.

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BEE, Helen . O Ciclo Vital. Porto Alegre, ArtMed, 2000.

COLE, Michael. O desenvolvimento psicológico da criança e do 
adolescente. Porto Alegre: Artes Médicas, 2005.

http://www.mec.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/legisla%C3%A7%C3%A3o


WOOFOLK, Anita E. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABERASTURY, A. Adolescência Normal. Porto Alegre, ArtMed, 1981.

BOWLBY, J.  Uma Base Segura. Porto Alegre: Artes Médicas,1999.

BOWLBY, J. Apego. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

BRONFENBRENNER, U. Ecologia do desenvolvimento humano. Porto Alegre: 
Artmed, 2000.

CARDOSO, M.R. Adolescentes. São Paulo, Editora Escuta, 2006.

COLL, C.; PALACIOS, J. ; MARCHERSI, A. Desenvolvimento psicológico e 
educação: Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
(Vol. I e II).

DAVIDOF, Linda. Introdução a Psicologia. São Paulo: Mc Graw Hill do 
Brasil, 1993.

ERIKSON, E. H. e ERIKSON, J. O ciclo da vida completo. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1998.

ERIKSON, E. H. Identidade, Juventude e Crise. Rio de Janeiro: Zahar 
editores, 1976.

FERNANDEZ, Alicia. O saber em jogo. Porto Alegre: ArtMed, 2003a.

FERNANDEZ, Alicia. Os idiomas do aprendente. Porto Alegre: ArtMed, 
2003b.

GARDNER, R, Howard. Estruturas da Mente. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1994.

GERRIG J. R. e ZIMBARDO P. G. A Psicologia e a Vida. Porto Alegre: 
Artmed, 2005.

HALL, C. et. Alli. Teorias da Personalidade. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2000.

HUBERMAN, Michael. La vie des enseignants. Évolution et bilan d’une profession. 
Paris/Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, 1989.

IZIRIK, C (Org) et ali. O Ciclo da Vida Humana: Uma Perspectiva 
Psicodinâmica. Porto Alegre: Artmed, 2001.

KLEIN, M. O Sentimento de Solidão, 2o Edição . Rio de Janeiro: Imago, 
1995.

KREBS, R.J. Desenvolvimento Humano: teorias e estudos. Santa Maria: 
Casa Editorial, 1995.

LA TAILLE, Yves; et all. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias 
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.

LURIA, A. Desenvolvimento Cognitivo. São Paulo: Ícone, 1990.

MELLO, A. CASTRO, A.L.S. GEIGER, M. Conversando sobre adolescência na 
contemporaneidade. Porto Alegre: Libretos, 2004.

MILHOLLAN, F. Skinner X Rogers: maneiras constratantes de encarar a 
educação. São Paulo: Summus, 1978.



MILLAN, B.P.M. Tempo e Subjetividade no mundo contemporâneo. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2002.

PAPALIA,E.D e SALLY W.S. Desenvolvimento Humano. 7o ed. Porto Alegre, 
Artmed, 2005.

PIAGET. Jean. Pensamento e linguagem na criança. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999.

PINKER, S. A Tábula Rasa: a negação contemporânea da natureza humana. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

REGO, T. C. Vygotsky. Uma perspectiva histórico-cultural da educação. 
Petrópolis: Vozes, 1995. 

SCHULTZ; D., SCHULTZ, S. A História da Psicologia Moderna. São Paulo: 
Pioneira, 2006.

VASCONCELLOS, V.M.R.; VALSINER, J. Perspectiva co-construtivista na 
Psicologia e na Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

VASCONCELOS, V.M.R VALSINER, J. Perspectiva Co-construtivista na 
Psicologia e na Educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 1995.

VYGOTSKY, L.S. LURIA, A. R. LEONTIEV, A. Linguagem, Desenvolvimento e 
Aprendizagem. 3. ed. São Paulo: Ícone, 1988.

WALLON, H. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins 
Fontes, 1981.

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO E TRABALHO

Disciplina: Eletiva

Créditos: 3 Teóricos

Ementa:  ESTUDO DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS SOBRE A TEMÁTICA EDUCAÇÃO E 
TRABALHO: história do trabalho. Concepções de trabalho. As relações 
entre Educação e trabalho. HISTÓRIA DAS PROFISSÕES E A RELAÇÃO ESCOLA E 
TRABALHO. Educação Profissional no Brasil. FUNDAMENTOS DA ÉTICA GERAL E 
PROFISSIONAL

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DE LA TAILE, Ives. Ética e moral. Artes Médicas: Porto Alegre, 2007

GOMEZ, A.I. PEREZ. Cultura escolar na sociedade neoliberal, ARTMED: 
Porto Alegre, 2001.

KANT, Immanuel. Critica da Razão Pratica. São Paulo: Escala, 2006.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a 
negação do trabalho. São Paulo: Boitempo,1999.

AUXILIADORA, Maria. OLIVEIRA, Monteiro. Políticas Públicas para o 
Ensino Profissional: o processo de desmantelamento do Cefets. São 
Paulo: Papirus, 2003.

CAMARGO, Marculino. Fundamentos da ética geral e profissional. 



Petrópolis: Vozes, 1999.

CODO, Wanderlei. Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: vozes, 1999.

CORTELA, Mario Sérgio. La Taille, Yves de. Nos labirintos da moral. 
Papirus: São Paulo, 2005.

FRIGOTTO, Gaudêncio. A nova e a velha faces da crise do capital e o 
labirinto dos referenciais teóricos. Petrópolis: Vozes, 2001.

FRIGOTTO, Gaudêncio. CIAVATTA, Maria (Org.). Teoria e educação no 
labirinto do capital. Petrópolis: Vozes, 2001.

POCHMANN, Marcio. e- trabalho. São Paulo: Publisher Brasil, 2002.

RIOS, Terezinha. Ética e competência. São Paulo: Cortez, 1997

SILVA, José Fernando da, LIMA, Ricardo Barbosa de, ROSSO, Sadi Dal 
(Org.) Violência e trabalho no Brasil. Goiânia: UFG: Brasília: MNDH, 
2001.

DISCIPLINA:  Seminário integrador II–  contextos e organização da educação 
profissional e tecnológica -  história  e  cultura  afro-brasileira  e 
indígena

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 teóricos

Ementa: Reflexão criticamente sobre as contribuições que as discussões 
teóricas apresentam para o exercício da docência no campo da Educação 
Profissional e Tecnológica que perpassam o campo do estágio 
supervisionado,  em  especial  a  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e 
Indígena. O contato com a legislação esclarece e destaca a importância 
de se promover a igualdade racial no cotidiano das escolas. Perceber 
as  relações  sociais  e  raciais  no  Brasil,  de  conceitos  e  de  bases 
teóricas,  como  racismo,discriminações,  intolerância,  preconceito, 
etnia,  diversidade,  enfim  concepções  que  refletem  nas  práticas 
pedagógicas dos diversos níveis no âmbito escolar de nossa realidade

Bibliografia Básica

CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O racismo na História do Brasil – Mito e
realidade. 2a  Ed.  São  Paulo:  Editora  Ática  (Coleção  Historia  em 
Movimento), 1995.

CASHMORE, Ellis. Dicionário de relações étnicas e raciais. Editora Selo
Negro, 2000.

LOPES,  Ana  Lucia.  Currículo,  Escola  e  Relações  Étnico-Raciais.  In: 
Curso Educação Africanidades Brasil. Brasília, MEC, 2006.

SANT’ANA,  Antonio  Olímpio.  História  e  conceitos  básicos  sobre  o 
racismo e seus derivados. In Kabenguele, M (org.). Superando o racismo 
na escola. 2ª Edição, Brasília: MEC, 2005.

SANTOS, Joel Rufino dos.  O Que é Racismo. 3a Ed. São Paulo: Editora
Brasiliense (Coleção primeiros passos), 1981.

Bibliografia  complementar



AQUINO, Julio Groppa.  Diferença e preconceito na escola. São Paulo:
Summus Editoriall, s.d.

ARRUDA, Jorge. Educando pela diversidade afrobrasileira e africana: as
ações  afirmativas  –  ressignificando  os  Temas  Transversais –  Lei 
10.639/2003 - comentada. João Pessoa: Ed. Dinâmica, 2006.

BRASIL, Ministério da Educação, SECAD. Educação anti-racista: caminhos
abertos  pela  Lei  10.639/03.  Brasília:  SECAD.  BRASIL,  Ministério  da 
Educação. Gibi quilombos. MEC/SECAD. Brasília:MEC.

HERNANDEZ, Leila Leite. África em sala de aula – Visita à história
contemporânea. Editora Selo Negro, 2005. 

Documentários
A Negação do Brasil – Direção Joel Zito Araújo. O documentário é uma 
viagem  na  história  da  telenovela  no  Brasil  e  particularmente  uma 
análise  do  papel  nelas  atribuído  aos  atores  negros,  que  sempre 
representam personagens estereotipados e negativos. Baseado em suas 
memórias  e  em  fortes  evidencias  de  pesquisas,  o  diretor  aponta  a 
influencias  das  telenovelas  nos  processos  de  identidade  étnica  dos 
afro-brasileiros  e  faz  um  manifesto  pela  incorporação  positiva  do 
negro nas imagens televisivas do país.

Vista a minha pele –  Direção  Joel  Zito  Araújo.  Curta-metragem  que 
aborda as discriminações raciais, cotidianas, na vida de adolescentes.

Sítios na rede mundial de computadores – Internet

http://www.portalafro.com.br;
http://www.mundonegro.com.br;
http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br;
http://www.geledes.com.br;
http://www.nen.org.br;
http://www.mulheresnegras.org;

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 teóricos

Ementa:   ESTUDO  OS PARADIGMAS CURRICULARES E SUA INFLUÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO 
CURRICULAR. Dimensões de currículo. PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA COMO UNIDADE NA 
DIVERSIDADE DO COTIDIANO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR. DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS 
CURSOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:  Educação profissional integrada ao 
Ensino Médio; Educação Profissional de Jovens e Adultos (PROEJA); Cursos técnicos 
concomitantes ao Ensino Médio; Cursos Técnicos Sequenciais; Cursos Superiores de 
Tecnologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DOLL JR, W. E. Currículo: uma perspectiva pós-moderna. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1997.

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 
4. ed. Goiânia: Alternativa, 2001.

http://www.mulheresnegras.org/
http://www.nen.org.br/
http://www.geledes.com.br/
http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br/
http://www.mundonegro.com.br/
http://www.portalafro.com.br/


SACRISTÁN, José Gimeno; PEREZ GOMEZ. Compreender e transformar o 
ensino. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARROYO, Miguel. Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2002.

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Legislação. Disponível em: <http://www.mec.gov.br>. 
Acesso em: 26 de novembro de 2008.

DOMINGUES, J. L. Interesses humanos e curriculares. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Brasília: MEC/INEP, 1986.

FREIRE, Paulo. Educação na cidade. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

MOREIRA, A. F.B. Currículo e programas no Brasil. Campinas: Papirus, 1990.

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às 
teorias do currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

DISCIPLINA: PESQUISA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Disciplina: Eletiva

Créditos: 01 teórico e 01 prático

Ementa: Compreensão do  contexto da pesquisa educacional no brasil. Pesquisa em 
ciências sociais e suas interfaces com a educação.  Abordagem quantitativa e 
qualitativa: os fundamentos epistemológicos da pesquisa. Tipos de pesquisa. Técnicas 
de coleta e análise de dados. Sistematização da pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARBIER, René. A pesquisa-ação. Brasília: Plano Editora, 2002.

GAMBOA, S. S.; SANTOS FILHO, J. C. Pesquisa educacional: quantidade-
qualidade. São Paulo: Cortez, 1995.

TRIVIÑOS, Augusto N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a 
pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 5. ed. São 
Paulo: Cortez, 1997.

LÜCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento 
e gestão. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. 
São Paulo: Cortez, 2007.

DISCIPLINA: TEORIAS DA EDUCAÇÃO 

Disciplina: Eletiva

Créditos: 3 teóricos 

http://www.mec.gov.br/


Ementa: estudo  das teorias da educação. Tendências Pedagógicas. 
Interdisciplinaridade na educação.
    

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

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

CAMBI,Franco. História da Pedagogia. SP:UNESP, 1999.

GADOTTI, Moacir. Historia das Idéias Pedagógicas. São Paulo, Ática,2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALARCÃO,I.  Formação reflexiva de professores. Estratégias de 
supervisão. Portugal,1996.

ARRUDA,Marcos. BOFF,Leonardo. Globalização: desafios sócio-econômicos, 
éticos e  educativos: uma visão a partir do sul. Petrópolis: 
Vozes,2000.

ASSMANN,Hugo. Reencantar a Educação. Rumo à sociedade Aprendente.3ª Ed. 
Petrópolis, Vozes,1999.

AVANZINI,Guy (Org.).  La pedagogia desde el siglo XVII hasta nuestro 
dias. México: Fondo de Cultura Econômica,1997.

AVANZINI,Guy (Org.). A Pedagogia atual: disciplinas e práticas. São 
Paulo: Loyola,1999.

BRANDÃO, Zaia. Crise dos paradigamas e a educação. São Paulo, 
Ática,1997.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática 
educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

FRIGOTTO, Gaudêncio.Pedagogia da Exclusão: crítica ao neoliberalismo em 
educação.2 ed. Petrópolis: Vozes,1995.

FRIGOTTO, Gaudêncio(ORG.).Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de 
século. Petrópolis: Vozes,1998.

GADOTTI, Moacir. Diversidade cultural e educação para todos. São Paulo,Paz e 
Terra,2000.

GADOTTI, Moacir. Pensamentos pedagógicos brasileiro. São Paulo,Ática ,1987.

LÉVY,P. A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço, a consciência. Rio de 
Janeiro: Editora 34,2000.

LUCKESI,Cipriano. Filosofia da Educação. São Paulo, Cortez, 1993.

MIZUKAMI,M.G.N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.

Morin, Edgar. A Religação dos Saberes. O desafio do Século XXI. Rio de 
Janeiro, Bertrand Brasil,2002.

Morin, Edgar. Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. São 
Paulo, Cortez; Brasília, DF: UNESCO 2000. 2° edição.

SAVIANI,D. ET AL. Filosofia da educação brasileira. 5. Ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira,1994.

SAVIANI,D.Pedagogia histórico –  critica. Primeiras aproximações.7ed. 
Campinas- SP, Autores Associados,2000.



DISCIPLINA: EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Disciplina: Eletiva

Créditos: 03 Teóricos

Ementa: Estudo  da  História  da  Educação  Especial.  Conceito  e 
classificações sobre as deficiências. Legislação Política.  Legislação 
(municipal, estadual e federal). Necessidades especiais e adaptações 
específicas. Atribuições dos gestores. Atribuição dos educadores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAUTISTA, R. (Org.). Necessidades Educativas Especiais. 
Lisboa/Portugal: Dina livros, 1997. 

BOSSA, N. A. Fracasso Escolar: um olhar psicopedagógico. Porto Alegre, 
Artmed, 2002.

GONZÁLES, J.A.T. Educação e Diversidade: bases didáticas e 
organizativas. Tradução por Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRITO, L F. A Integração Social dos Surdos. Rio de Janeiro: Babel, 
1978.

CARVALHO, R.E. Removendo barreiras para a aprendizagem: educação 
inclusiva. Porto Alegre: Mediação, 2000.

CARVALHO, R.E. Temas em educação especial. Rio de Janeiro: WVA Ed., 
1998.

COLL, C. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. Porto 
alegre: Artes Médicas, 1994.

COLL, PALACIOS E MARCHESI (orgs.) Necessidades Educativas Especiais e a 
Aprendizagem Escolar. Vol.3 Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

CORREA, L. M. Alunos com necessidades educativas especiais nas classes 
regulares. Porto (Portugal): Porto Editora, 1999.

CORREIA, L. de M. (org.). Alunos com necessidades educativas especiais 
nas classes regulares. Portugal: Porto , 1999.

CRUZ, V. Dificuldades de aprendizagem. Porto (Portugal): Porto Editora, 
1999.

FONSECA, V. Aprender a aprender. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

FONSECA, V. Introdução às dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1995.

GARCIA, J. N. Manual de dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1998.

GOLDFELD, M. A Criança Surda: Linguagem e Cognição numa Perspectiva 
Sócio-interacionista. São Paulo: Plexus, 1997.

JOSÉ, E. e COELHO, M. Problemas de aprendizagem. São Paulo: Editora 
Ática, 1997.

MANJÓN, D. et. all. Adaptaciones Curriculares: guia para su 
elaboración.  Madrid/Espanha: ALJIBE, 1995.



MARQUEZAN, R. Aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Santa Maria: 
UFSM/LAPEDOC, (Caderno Didático), 2000.

MITTLER, P. Educação Inclusiva: Contextos sociais. Tradução por Windyz 
Brazão Ferreira. Porto Alegre: Artmed, 2003.

QUADROS, R. M. Educação de Surdo: Aquisição da linguagem. Porto Alegre: 
Artes Médias, 1997.

DISCIPLINA:  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA DO  ENSINO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICO

Disciplina: Eletiva

Créditos: 01 Teórico 01 Prático

Ementa:  estudo das relações e pressupostos da didática. Perspectiva 
interdisciplinar  nos  processos  didáticos.  Método  de  Projetos. 
Elementos  envolvidos  no  processo  ensino-aprendizagem.  Escola como 
espaço de produção do trabalho coletivo e da práxis educativa. 
Sistematização do trabalho educativo a partir dos pressupostos da 
seleção  e  organização  dos  conhecimentos  escolares.  Estudo  da 
interdependência dos elementos constitutivos das situações de ensino e 
de aprendizagem.

Bibliografia Básica: 

DAMIS,  Olga  Teixeira. Didática  e  ensino:  relações  e  Pressupostos. 
In.:VEIGA,  Ilma  P.  Alencastro.  Repensando  a  didática.  Campinas: 
Papirus, 2000. 

GASPARIN, João Luiz. Introdução. In: GASPARIN, J.L. Uma didática para 
a  Pedagogia  Histórico-Crítica.  2  ed.  Campinas:  Autores  Associados, 
2003. 

HERNÁNDEZ, F. e VENTURA, M. Organização do currículo por projetos de 
trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 

ZABALA,  Antoni.  A  prática  educativa:  como  ensinar. Porto  Alegre: 
Editora Artes Médicas Sul Ltda., 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BARADEL,  Carina  de  Barros.  Didática:  contribuições  teóricas  e 
concepções  de  professores.  2007.  65  f.  Monografia  (Trabalho  de 
Conclusão  de  Curso)  –  Pedagogia  da  Faculdade  de  Ciências:  UNESP, 
Bauru, 2007.

BARBOSA, Eduardo Fernandes , GONTIJO, Alberto de Figueiredo  e SANTOS, 
Fernanda Fátima dos.  Inovações pedagógicas em educação profissional: 
uma experiência de utilização do método de projetos na formação de 
competências. <http://www.senac.br/bts/302/boltec302d.htm >. 

FREITAS, Luiz Carlos de. A busca de parâmetros teórico-metodológicos. 
In:  FREITAS,  Luiz  Carlos  de.  Crítica  da  Organização  do  Trabalho 
Pedagógico e da Didática. 7 ed. Campinas: Papirus, 1995. pp. 65-142.

HERNÁNDES, Fernando. Trangressão e mudança na educação: os projetos de 

http://www.senac.br/BTS/302/boltec302d.htm


trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998.

HERNÁNDEZ, F. Os Projetos De Trabalho E A Necessidade De Transformar A 
Escola.  Parte  I  E  Ii. 
<http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?
id_projeto=27&ID_OBJETO=29779&tipo=ob&cp=000000&cb= > 

LIBÂNEO, José Carlos e FREITAS, Raquel A. M. da M. Vygotsky, Leontiev, 
Davydov – Três Aportes Teóricos Para A Teoria Histórico-Cultural E 
Suas  Contribuições  Para  A  Didática.  Disponível  em 
<www.sbhe.org.br/.../Jose%20Carlos%20Libaneo%20e%20Raquel%20A.%20M.
%20da%20M.%20Freitas%20-%20Texto.pdf> .

LIBÂNEO,  José  Carlos.  A  Didática  e  a  Aprendizagem  do  Pensar  e  do 
Aprender  -  Davídov  e  a  Teoria  Histórico-Cultural  da  Atividade. 
Disponível em <www.anped.org.br/reunioes/26/outrostextos/tegt04.doc> .

MACEDO, Lino. Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para 
todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.

RAYS,  Oswaldo  Alonso.  Seleção  e  organização  do  saber  escolar: 
Concepções de processamento. Sulinas, 1999. 

DISCIPLINA: TECNOLOGIAS APLICADAS A EDUCAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Disciplina: Eletiva

Créditos: 01 Teórico 01 Prático

Ementa: Construção de uma visão crítica, teórica e prática do uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação, considerando os diferentes 
papéis a serem assumidos por professores e alunos em uma sociedade 
pautada pelo conhecimento. Compreensão das TIC na escola como mudança 
de  paradigma.  Utilização  da  informática  como  recurso  didático-
pedagógico no processo de construção do conhecimento e desenvolvimento 
de habilidades cognitivas em Educação. Apreensão das TIC como novas 
formas  do  saber.  Estudo  das  mídias  visuais  e  digitais  no  ensino 
técnico de nível médio. Utilização e análise de softwares educacionais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABEGG, I. e outros.  Aprendizagem Colaborativa em rede mediada pelo 
wiki  do  Moodle.  jul.  2009.  Disponível  em: 
<http://portalsbc.sbc.org.br/?
module=Public&action=SearchResult&author=232>.  Acesso em: 8 dez. 2009.

ALMEIDA,  Maria  Elizabeth  Bianconcini  e  Valente,  José  Armando. 
Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes ou divergentes?. São 
Paulo: Paulus, 2011. 

BRASIL/MCT. Sociedade da Informação no Brasil: livro verde. Brasília, 
DF, 2000. 

Preto, N.L. e Assis, A. Cultura digital e educação: redes já! In. 
Pretto, N. de L. e Silveira, S.A. (organizadores). Além das redes de 
colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder. 
Salvador:  EDUFBA,  2008 
<http://www.rn.softwarelivre.org/alemdasredes/>, setembro

http://www.rn.softwarelivre.org/alemdasredes/
http://portalsbc.sbc.org.br/?module=Public&action=SearchResult&author=232
http://portalsbc.sbc.org.br/?module=Public&action=SearchResult&author=232
http://www.anped.org.br/reunioes/26/outrostextos/tegt04.doc
http://www.sbhe.org.br/.../Jose%20Carlos%20Libaneo%20e%20Raquel%20A.%20M.%20da%20M.%20Freitas%20-%20Texto.pdf
http://www.sbhe.org.br/.../Jose%20Carlos%20Libaneo%20e%20Raquel%20A.%20M.%20da%20M.%20Freitas%20-%20Texto.pdf
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?id_projeto=27&ID_OBJETO=29779&tipo=ob&cp=000000&cb
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.asp?id_projeto=27&ID_OBJETO=29779&tipo=ob&cp=000000&cb


Tapscott, D. & Williams A.D. Wikinomics: como a colaboração em massa 
pode mudar o seu negócio. (Tradução de Marcello Lino). Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira. 2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALAVA, S. Ciberespaço e Formações Abertas. Porto Alegre: Artmed, 2002.
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ASSIS, R. Facilitando a Percepção em Learningware através da Abordagem 
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Acesso em: 18 jan. 2011.
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2004.  Disponível  em: 
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COUTINHO, C. P.;  BOTTENTUIT  JUNIOR, J. B. Blog e Wiki: Os Futuros 
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%20SIIE.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2011.
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Disponível  em:
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/497?locale=es>  Acesso 
em: 30 de set. 2008.
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DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 Teórico 05 Prático

Ementa: estudo de situações de ensino que possibilitem aplicação de 
conhecimentos, a formação de atitudes e o desenvolvimento de saberes 
necessários à prática docente no ensino técnico  de  nível  médio. 
Caracterização da realidade educacional dos campos de estágio. 
Avaliação da prática de ensino. Planejamento, execução e avaliação do 
processo ensino-aprendizagem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANGOTTI, José André Peres e DE BASTOS, Fábio da Purificação. 
Metodologia do Ensino de Física I e II. Florianópolis: 
UFSC/EAD/CED/CFM, 2008.

FREIRE, Paulo.Pedagogia da Autonomia. Saberes Necessários a prática 
docente. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GAUTHIER, C. et al. Por uma teoria da pedagogia. Ijuí: Unijuí, 1998, 
457p. 

PORLÁN,  Rafael;  MARTIN,  José.  El  diário  del  professor:  um  recurso  para  la 
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investigación en el aula. Sevilla: Díada, 1997. 

VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas.  AVALIAÇÃO FORMATIVA: práticas 
inovadoras. Campinas, SP: Papirus, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Brasil. [Lei Darcy Ribeiro (1996)]. LDB : Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Edições Câmara, 2010. 
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reconhecimento e certificação de estudos previstos no Artigo 41 da Lei no 9.394/96 
(LDB). (CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS)

BRASIL.  RESOLUÇÃO  CEB N.o  4, DE  8 DE  DEZEMBRO DE  1999. Institui  as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico.

FERNANDES, Domingos.  Para uma teoria da avaliação formativa. Revista Portuguesa de 
Educação, 2006, 19(2), pp. 21-50 

MACEDO,  Lino.  Ensaios  Pedagógicos:  como  construir  uma  escola  para 
todos? Porto Alegre: Artmed, 2005.

MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO.  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  de 
Professores  da  Educação  Básica,  em  nível  superior,  curso  de  licenciatura,  de 
graduação  plena.  PARECER  CNE/CP  9/2001  –  HOMOLOGADO.  Despacho  do  Ministro  em 
17/1/2002, publicado no Diário Oficial da União de 18/1/2002, Seção 1, p. 35-36. 

RODRIGUES, Edlene do Socorro Teixeira. Aprendizagens Através da Avaliação Formativa: 
Avaliação  Formativa  e  seus  Contornos. Disponível  em 
<http://www.pedagogia.com.br/artigos/avaliacaoformativa/index.php?pagina=0>

SACRISTÁN GIMENO, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o 
ensino. Porto Alegre: Artmed,1998.

TOSCANO José Martin.  Un recurso para cambiar la práctica: el diario del profesor. 
Grupo  DIE.  Red  IRES.  IES  Bellavista.  Sevilla.  Artículo  publicado  en  la  Revista 
Kikiriki, no 33, pp 35-40. 1994

ZACHARIAS,  Vera  Lúcia  Camara  F.  AVALIAÇÃO  FORMATIVA.  Disponível  em 
<http://www.centrorefeducacional.pro.br/avaforma.htm  > .  

DISCIPLINA:  SEMINÁRIO INTEGRADOR III PRÁTICAS EDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 Práticos

Ementa:  Refletir acerca das experiências vivenciadas no espaço do 
estágio supervisionado desenvolvido na Educação Profissional Técnica 
de nível médio  em busca da coerência com as propostas de políticas 
públicas para a área, através de uma ação sistemática pautada pelo 
planejamento e ação investigativa no campo de atuação.

A partir do eixo, Práticas Educativas na Educação Profissional e 
Tecnológica, os professores organizarão um plano de trabalho que 
promova a interlocução entre as disciplinas do terceiro semestre tendo 
como foco de relação teoria e prática com o Estágio Supervisionado nos 
diferentes contextos do campo da educação profissional.

http://www.centrorefeducacional.pro.br/avaforma.htm
http://www.pedagogia.com.br/artigos/avaliacaoformativa/index.php?pagina=0


BIBLIGRAFIA BÁSICA

Não se aplica

DISCIPLINA: RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 Teóricos

Ementa: Estudo  das  abordagens  (Abordagem Psicanalítica,  Abordagem 
Humanista,  Abordagem Intrapsíquica/social  e  abordagem Simbólico-
Cultural)  que subsidiam as relações humanas no mundo do trabalho. 
Compreensão  das  relações humanas, nos diferentes contextos 
psicodinâmicos da vida e do trabalho. Compreensão do conceito de bem-
estar e realização profissional: conceituações e estratégias de 
coping.  Desenvolvimento de dinâmicas e estratégias de interação e 
trabalho em  grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer, psicologia de grupo e 
outros. Rio de Janeiro, Imago, Vol. XVIII (Obras Completas), 2006.

GARDNER, Howard. Cinco mentes para o futuro. Porto Alegre, 
Artmed/Bookman, 2007.

MASLOW, Abraham. Introdução à Psicologia do Ser. Rio de Janeiro, 
Eldorado, 1972.

MATURANA, Humberto; REZEPKA, Sima Nisis de. Formação humana e 
capacitação. Petrópolis: Vozes, 2000.

ROGERS, Carl Ranson. Tornar-se Pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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subjetividade. Petrópolis, Vozes, 1996.

ESTEVE, J. M. O mal estar docente. São Paulo, Edusc, 1995.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1997.

FREUD, S. (1997). O mal-estar na civilização. Edição eletrônica 
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XXI. (Original publicado em 1930). Rio de Janeiro: Imago Editora. 

FRITZEN, S. J. Dinâmica de Grupo e Relações Humanas, Vozes, 1974;

GARDNER, H et al. RESPONSABILIDADE NO TRABALHO- COMO AGEM (OU NÃO) OS 
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. Porto Alegre, Artmed/Bookman, 2008.

JESUS, S. N. A motivação para a profissão docente. Contributo para a 
clarificação de situações de mal-estar e para a fundamentação de 
estratégias de formação de professores. Aveiro, Estante Editora, 1996.



______. Influência do professor sobre os alunos. 4ª ed. Porto, Edições 
ASA, 2000. 

MASLOW, A. La personalidad creadora. Barcelona, Editorial Kairós, 1991

MATURANA, H. A Ontologia da Realidade. Belo Horizonte: UFMG, 1997b.

MINICUCCI, A. Relações Humanas:Psicologia das Relações Interpessoais, 
Atlas, 1992.

ROGERS, Carl R. Grupos de encontro. 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1987.

DISCIPLINA:  GESTÃO DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICAS

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 Teóricos

Ementa:  Compreensão da gestão  escolar como um organismo vivo e suas 
demandas administrativas, didáticas e pedagógicas. Gestão das políticas 
públicas para a educação profissional. Programas e projetos para a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Reconstrução de práticas 
de formação cidadã do educador com vistas a sua profissionalização no 
campo da educação profissional e tecnológica.  Estudo  do  papel  dos 
diversos atores da educação profissional técnica de nível médio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASIL, LDB. Lei n. 9394/96 –  Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 25 de jun. de 
2003.

______. Lei n. 10.172/01 –  Plano Nacional de Educação. Disponível 
<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 30 de maio de 2003.

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 
4. ed. Goiânia: Alternativa, 2003.

LUCE, M. B. M. e MEDEIROS, I. L.P. (Org.) Gestão Escolar democrática: 
CONCEPÇÕES E VIVÊNCIAS. Porto Alegre:UFRGS, 2006.

PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: 
Ática, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARANHA, M. Lucia de Arruda. História da Educação. São Paulo: Moderna, 
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ARROYO, Miguel. Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2002.

BRASIL Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 
de outubro de 1998. 29.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

_____. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. 
Parâmetros curriculares nacionais: introdução. 2.ed. Brasília: MEC/SEF, 
2000.



_____. Plano Nacional de Educação: Lei n. 10172, de 10 de jan/2001. São 
Paulo: EDIPRO, 2001.

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico-compreensiva artigo a 
artigo. 3.ed.  Petrópolis: Vozes, 1998.

CURY, Carlos R. Jamil. (Apres.). Lei de diretrizes e bases da educação. 
4.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

CURY,Munir;SILVA, Antonio F. do Amaral e; MENDEZ, Emilio Garcia(orgs). 
Estatuto da criança  e do adolescente comentado. 3.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000.

DAVIES, Nicholas. O FUNDEF e o orçamento da educação: desvendando a 
caixa preta. São Paulo: Autores Associados, 1999.

FÁVERO, Osmar ( Org.). A educação nas constituintes brasileiras: 1823-
1988. 2. ed. São Paulo: Autores Associados, 2001.

TOMMASI, L., WARDE, M., HADDAD, S. (Orgs.). O Banco Mundial e as 
políticas educacionais. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1998.

VEIGA, Ilma Passos (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 
construção possível. 14. ed.  São Paulo: Papirus, 2002. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade (Orgs.). Gestão democrática da educação: 
desafios contemporâneos. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1998.

RIO GRANDE DO SUL. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Corag, 1989.

_____. Gestão democrática do ensino público. Porto alegre, 1997.

DISCIPLINA: LIBRAS

Disciplina: Eletiva

Créditos: 04 Teóricos

Ementa: Aquisição  de conhecimento em LIBRAS.  Apresentação. 
Soletração. Expressão. Uso da percepção visual. Conhecimento 
de expressão facial e corporal. Uso  CLASSIFICADORES. 
Conhecimento da Educação de Surdos. Conhecimento da Educação 
de Surdos e o aprendizado básico da Língua de Sinais – LS.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna. LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro 
do Professor. 4. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS, 2005.

PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, vol. 
I Básico, 2000.

PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, vol. 
II Intermediário, 2000.

PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, vol. 
III Avançado, 2001.

PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, 
volume IV Complementação, 2004.



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FERNANDES, Eulália (Org.). Surdez e Bilingüismo. Porto Alegre: 
Mediação, 2005.

LANE, Harlan. A Máscara da Benevolência. Lisboa: Instituto Piaget, 
1992.

MOURA, Maria Cecília de. O surdo, caminhos para uma nova Identidade. 
Rio de Janeiro: Revinter, 2000.

LACERDA, Cristina B.F. de; GÓES, Maria Cecília R. de; (Orgs.) Surdez: 
processos educativos e subjetividade. São Paulo: Lovise, 2000.

QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir. Língua de Sinais Brasileira: 
Estudos Lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.

THOMA, Adriana; LOPES, Maura (Orgs.). A invenção da surdez: cultura, 
alteridade, identidades e diferença no campo da educação. Santa Cruz do 
Sul: EDUNISC, 2004.

DISCIPLINA: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 Teóricos e 01 Prático

Ementa: Articulação do conhecimento político-educacional aos princípios 
do ensino de Ciência, Tecnologia e Sociedade para o ensino técnico de 
nível médio. Estabelecimento de relações entre conhecimento científico, 
produção tecnológica e condições de vida, na contemporaneidade e em sua 
evolução histórica.  Elementos da história da ciência e tecnologia. 
Estudo  das  principais abordagens para o ensino na modalidade de 
Educação Profissional  e Tecnológica na perspectiva da “Ciência, 
Tecnologia e Sociedade”.  Princípios do Ensino segundo a concepção 
“Ciência, Tecnologia e Sociedade”.  Educação Científica e Tecnológica: 
princípios e orientações legais e didático-pedagógicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDERY, Maria Amália. et al. Para compreender a ciência: uma 
perspectiva histórica. 10 ed. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo; São 
Paulo: EDUC, 2001. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica. Educação profissional técnica de nível médio integrada ao 
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Disponível 
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FOUREZ,  Gérard;  MATHY,  Philippe;  ENGLEBERT-LECOMTE,  Véronique.  Un 
modelo  para  un  trabajo  interdisciplinario.  In:  FOUREZ,  Gérard. 
Alfabetización Científica y Tecnológica: acerca de las finalidades de 
la  enseñanza  de  las  ciencias. 1  ed.  3  reimpressão.  Buenos  Aires: 
Colihue, 2005. 

PINTO, Álvaro Vieira. Em face da “era tecnológica”. In: PINTO, Álvaro 
Vieira.  O Conceito de Tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf


pp.29-70. 

SANTOS, W. L. P. e SCHNETZLER, R. P. Educação em química: compromisso 
com a cidadania. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 1997. (Coleção educação).
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AULER, Décio; DALMOLIN, Antonio Marcos Teixeira e FENALTI, Veridiana 
dos Santos.  Abordagem Temática: natureza dos temas em Freire e no 
enfoque CTS. ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, 
v.2,  n.1,  p.67-84,  mar.  2009.  Disponível  em: 
<http://alexandria.ppgect.ufsc.br//numero_1_2009/Decio.pdf> .

FRIGOTTO,  Gaudêncio;  CIAVATTA,  Maria;  RAMOS,  Marise.  A  política  de 
educação  profissional  no  Governo  Lula:  um  percurso  histórico 
controvertido. Educação & Sociedade, Campinas, v. 26, n. 92, out. 2005 
.  Disponível  em  <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0101-73302005000300017&lng=pt&nrm=iso> 

KOPNIN,  Pável  Vassílyevitch.  A  Dialética  como  lógica  e  teoria  do 
conhecimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 

KOPNIN, Pável Vassílyevitch. O conhecimento científico, sua linguagem 
e suas peculiaridades. In: KOPNIN. P. V.  A Dialética como lógica e 
teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 
pp. 299-309. 

KUENZER, Acácia; GRABOWSKI, Gabriel.  Educação Profissional: desafios 
para  a  construção  de  um  projeto  para  os  que  vivem  do  trabalho. 
Florianópolis: Revista Perspectiva, v. 24, n. 1, p. 297-318, jan/jun. 
2006.  Disponível  em: 
<http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/1076
2/10269> 

KUENZER, Acácia. Conhecimento e competências no trabalho e na escola. 
Disponível  em: 
<http://www.diaadia.pr.gov.br/det/arquivos/File/GRUPO_DE_ESTUDOS/2010/
FORMACAO/GE4 
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DISCIPLINA: PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO NO ENSINO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO

Disciplina: Eletiva

Créditos: 01 Teóricos e 01 Prático

Ementa:  Vivenciar  situações  concretas  da  investigação  em  ensino. 
Conhecer  os  procedimentos  das  práticas  de  investigação  na  área  da 
Educação  Profissional,  identificando  os  elementos  necessários  à 
investigação como princípio da docência. Execução de uma pesquisa, no 
contexto da educação profissional e Tecnológica.
   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAUER,  Martin  W.;  GASKELL,  George.  Pesquisa  Qualitativa  com  Texto, 
Imagem e Som. 5.ed. Petrópolos, RJ: Vozes, 2002.

CAMARGO,  Célia  Reis  (org).  Experiências  Inovadoras  de  Educação 
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DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

Disciplina: Eletiva

Créditos: 02 Teóricos e 05 Prático

Ementa:  Prática  Docente  em  Educação  Profissional  e  Tecnológica. 
Oportunizar ao  estagiário  situações  de  ensino  que  possibilitem 
aplicação de conhecimentos, a formação de atitudes e o desenvolvimento 
de saberes necessários à prática docente no ensino técnico fundamental 
e  médio.  Planejamento,  execução  e  avaliação  do  processo  ensino-
aprendizagem.  Avaliação  da  aprendizagem  da  inserção  e  da  prática 
docente. Avaliação da aprendizagem dos acadêmicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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Paulo: Integrare, 2006.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 5. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2010.

SACRISTÁN GIMENO, J.; PÉREZ GÓMEZ, A. I. Compreender e transformar o ensino. Porto 
Alegre: Artmed,1998.
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PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
AVALIAÇÃO

Princípios e Diretrizes

O processo de democratização que vem ocorrendo, nos últimos 
anos, no Brasil traz uma série de questões e problemas que necessitam 
ser abordados e respondidos pela Universidade Pública.

Nesse sentido, são necessárias construções de ferramentas que 
permitam às Universidades traçarem políticas para sua ação. Uma 
destas é, sem dúvida, um dos patrimônios das Instituições Federais de 
Ensino Superior - IFES, a Avaliação Institucional, que não pode ser 
desenvolvida de forma fragmentada, pois suas respostas não 
abrangeriam a totalidade dos fenômenos.

O marco referencial que dá sustentação à Avaliação Institucional 
na UFSM (2003) e no Centro de Educação - CE (2008) são seus 
respectivos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) que procuram 
associar a avaliação, a democracia e a participação como princípios 
norteadores.

De acordo com o PPP do CE, a Avaliação Institucional é enfocada 
como um processo permanente de reflexão do fazer universitário, sendo 
a primeira condição para identificar os desafios necessários à 
formulação de diretrizes para o ensino, a pesquisa, e a extensão e a 
gestão.

O Programa de Formação Pedagógica procurará priorizar a 
concepção de Avaliação Institucional Participativa, como processo 
construído por etapas, com ampla participação dos diferentes 
segmentos internos e externos, legando, com isso, um processo 
permanente, criativo e de autocrítica da UFSM, do Centro de Educação 
e do Curso.  Desta forma, evidência a vontade política de auto-
avaliar-se para garantir à qualidade da ação universitária e, assim, 
prestar contas à sociedade, no que se refere a consonância dessa ação 
com as demandas científicas e sociais da atualidade.

A proposta é impulsionar a cultura da avaliação emancipatória e 
participativa de modo que subsidie as mudanças exigidas pelo Projeto 
Político Pedagógico, revigoradas, então, por meio de um projeto 
avaliativo autônomo, reativo e antecipativo e que, por seus achados, 
possa contribuir e complementar as políticas regulatórias 
implementadas pelo SINAES, através do INEP.

Os princípio da avaliação participativa é que deverá estabelecer 
pequenos e amplos acordos para que as etapas (Sensibilização, 



Diagnóstico, Avaliação interna, Avaliação externa, e a Meta-
avaliação), de modo global, revisem as partes e o todo. 

Portanto,  será  através  destes  princípios  e  diretrizes  que 
procuraremos  nos  aproximar  da  plena  liberdade  para  implementar, 
aprender, aperfeiçoar e ampliar a democracia e a participação por 
meio da avaliação. Deste modo, procuramos propiciar um espaço para 
reflexões  em  relação  a  redefinição  dos  principais  objetivos 
acadêmicos, que, de uma forma ou de outra,  contemple informações 
qualitativas  e  quantitativas  para  que  a  universidade,  como 
instituição  de  ensino  superior  público,se  identifique  no  próprio 
conceito de qualidade, construído e atribuído.

Cabe  salientar  que,  para  a  avaliação  da  aprendizagem  dos 
estudantes  será considerado,  também, os  critérios de  avaliação em 
cursos a distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
conforme Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005. Ainda, para aqueles 
que  não  alcançarem  o  aproveitamento  mínimo  necessário  serão 
matriculados  nos  termos  da  Resolução  005/95  da  UFSM,  que  orienta 
acerca  de  uma  nova  oportunidade  de  avaliação  da  aprendizagem,  já 
descrita anteriormente.

  
Data:
       _____/_____/_____                        _____________________________
                                                    Coordenador do Curso
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Recursos Humanos

Os recursos humanos necessários para a oferta do Programa 
Especial de Graduação são:

 professores-conteudistas para produção dos recursos educacionais 
hipermídias;

 professores-pesquisadores para lecionarem as disciplinas da grade 
curricular do Curso, preferencialmente do quadro da UFSM;

 professores do quadro da UFSM para assumir a Coordenação do 
Curso;

 professores do  quadro  da  UFSM  para  assumir  a  Coordenação de 
Tutoria;

 tutores a distância (um para cada 25 estudantes) na UFSM;
 tutores  presenciais  (um  para  cada  25  estudantes)nos polos de 

apoio presencial;

EQUIPE ACADÊMICA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CURSO

a) Colegiado de Curso:
- Formado por representantes docentes, de cinco a sete docentes, 
representante discente e técnico-administrativo em educação, na forma 
da lei, coordenado pela Coordenação de Curso.
- É o responsável pelo Projeto Pedagógico do curso.
- Define o corpo docente do curso e suas responsabilidades.

b) Coordenação Geral do Curso:
- Vinculada à UFSM;
- Responsável pela implementação e gestão do Projeto Pedagógico do 
Curso;
- Coordena os professores-pesquisadores das disciplinas;
- Coordena junto com a Coordenação de tutores e coordenações dos polos 
de apoio presencial a implementação dos cursos;
- coordena o colegiado do curso.

c) Professor-Conteúdista:
- Responsável pela elaboração e produção do material didático das 
disciplinas do Curso.

d) Professor-Pesquisador:
- Responsável pela implementação de uma disciplina;
- Coordena as atividades acadêmico-pedagógicas;
- Orienta os tutores em suas atividades de apoio.
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e) Tutor Presencial:
- atende presencialmente os estudantes nos polos. 

- Participa da capacitação de tutores e da etapa preparatória dos 
estudantes;
- Cumpre o cronograma do programa;

- Participa em rede das reuniões da equipe de tutoria;
- Participa em rede de reuniões para o planejamento conjunto;
- Informa a coordenação de tutoria dos problemas e eventuais e 
dificuldades no desempenho da função ou no ambiente do curso;
- Facilita aos estudantes a compreensão da estrutura e da dinâmica dos 
Módulos;

- Estimula os estudantes à realização das atividades propostas;
- Acompanha os trabalhos dos estudantes, esclarece suas dúvidas e 
responder em, no máximo 24 horas, os e-mails recebidos;
- Acompanha o desenvolvimento individual dos estudantes e registra 
adequadamente;
- Apoia os estudantes menos participativos a partir da análise das 
estatísticas do ambiente;
-  Propõe  ao  professor-pesquisador  o  acréscimo  ou  supressão  de 
atividades, quando necessário;
-  Analisa  o  desempenho  dos  estudantes  e  propõe  procedimentos  que 
melhorem o seu rendimento, quando necessário;
- Encaminha Relatório Parcial e Relatório Final de Desempenho da Turma 
para o Coordenador de tutoria;

f) Tutor a distância:

- Acompanha o desenvolvimento teórico-metodológico do curso;
- Conhece detalhadamente os materiais e procedimentos do curso;
- Participa da capacitação de tutores e da etapa preparatória dos 
estudantes;
- Cumpre o cronograma do programa;
- Participa das reuniões da equipe de tutoria;
- Participa de reuniões para o planejamento conjunto;
-  Providencia  a  abertura  das  atividades  a  distância,  conforme 
planejamento prévio e orientação do professor-pesquisador;
-  Informa  a  coordenação  de  tutoria  sobre  problemas  e  eventuais 
dificuldades no desempenho da função ou no ambiente do curso;
- Facilita aos estudantes a compreensão da estrutura e da dinâmica dos 
Módulos;
- Estimula os estudantes à realização das atividades propostas;
- Acompanha os trabalhos dos estudantes, esclarece suas dúvidas e 
responder em, no máximo 24 horas, os e-mails recebidos;
- Acompanha o desenvolvimento individual dos estudantes e registra 
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adequadamente;
- Apoia os estudantes menos participativos a partir da análise das 
estatísticas do ambiente;
-  Propõe  ao  professor-pesquisador  o  acréscimo  ou  supressão  de 
atividades, quando necessário;
-  Analisa  o  desempenho  dos  estudantes  e  propõe  procedimentos  que 
melhorem o seu rendimento, quando necessário;
-  Monitora  no  ambiente  a  realização  das  atividades  de  estudos 
propostas  aos  estudantes,  comenta  seus  trabalhos,  procede  aos 
registros e encaminhá-los adequadamente;
- Encaminha Relatório Parcial e Relatório Final de Desempenho da Turma 
para o Coordenador de tutoria;

Cabe  destacar  que  o  processo  de  tutoria  e  suas  respectivas 
funções estão de acordo com a Resolução nº 8, de 30 de abril de 2010, 
do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  (FNDE),  que 
estabelece as  atribuições gerais de tutoria no sistema UAB. Além das 
funções do tutor dispostas no GUIA DE TUTORES UAB/UFSM (disponível em: 
<http://cead.ufsm.br/moodle/mod/resource/view.php?id=144046&username=guest>.

Por fim, os nomes de cada profissional docente envolvido com a 
execução do curso está descrita no quadro que segue:

Quadro Docente por Semestre
/ Disciplina Docente Titulação Link ao 

Lattes 

1°

Seminário Integrador I - 
Relações entre Políticas 
Públicas e Práticas Educativas 
da Educação Profissional e 
Tecnológica - INTRODUÇÃO À 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Professores 
atuantes no 
primeiro semestre

Psicologia do Desenvolvimento 
e da Aprendizagem 

Taís Fim Alberti Doutora http://lattes.cnpq.b
r/7994109513454
054

Metodologia do Ensino para a Educação 
Profissional e Tecnológica

Ilse Abegg Doutora http://lattes.cnpq.b
r/5450252602273
986

Política Pública e Educação 
Profissional 

Marta Roseli de 
Azeredo Barichello

Doutora http://lattes.cnpq.b
r/0033898078248
794

Educação e Trabalho
Luiz Gilberto 
Kronbauer

Doutor http://lattes.cnpq.b
r/9231065813001
096

Estágio Supervisionado I
Karla Marques da 
Rocha

Doutora http://lattes.cnpq.b
r/3301494042964
760

2°

Seminário Integrador II – 
Contextos e Organização da 

Professores 
atuantes no 
primeiro semestre

http://cead.ufsm.br/moodle/mod/resource/view.php?id=144046&username=guest


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
PROGRAMA ESPECIAL DE GRADUAÇÃO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Educação Profissional e 
Tecnológica história e cultura 
afro-brasileira e indígena
Organização Curricular para a 
Educação Profissional e 
Tecnológica

Débora Ortiz  de 
Leão

Doutora http://lattes.cnpq.b
r/7780429374933
352

Organização didático 
Pedagógica do Ensino 
Profissional e Tecnológico 

Patrícia do Amaral 
Comarú

Doutora http://lattes.cnpq.b
r/0755750838046
253

Teorias da Educação 
Adriana Maciel Doutora http://lattes.cnpq.b

r/9245252793422
468

Educação Inclusiva Professores do EDE Mestre/Doutor

Pesquisa em Educação 
Profissional e Tecnológica 

Elena Maria 
Mallmann

Doutora http://lattes.cnpq.b
r/4353719005526
350

Tecnologias Aplicadas a 
Educação e Sistemas de 
Informação  

Fábio da 
Purificação de 
Bastos 

Doutor http://lattes.cnpq.b
r/1720976876119
389

Estágio Supervisionado II Professores do MEN Doutores

3°

Seminário Integrador III – 
Práticas Educativas na 
Educação Profissional e 
Tecnológica

Professores 
atuantes  no 
primeiro semestre

Relações Humanas no Trabalho
Andréa  Forgiarini 
Cechin

Doutora http://lattes.cnpq.b
r/4684285806758
483

Gestão de Instituições de 
Educação Profissional e 
Tecnológicas

Claudemir de 
Quadros 

Doutor http://lattes.cnpq.b
r/9506136012570
087

Libras Professores do EDE Doutor/Mestre

Ciência, Tecnologia e 
Sociedade 

Fábio da 
Purificação de 
Bastos 

Doutor http://lattes.cnpq.b
r/1720976876119
389

Práticas de Investigação no 
Ensino como Princípio 
Educativo

Karla Marques da 
Rocha

Doutora http://lattes.cnpq.b
r/3301494042964
760

Estágio Supervisionado III Professores do MEN Doutores

As disciplinas de estágios supervisionados II e III terão uma 
relação de 15 estudantes por professor. Ou seja, um professor poderá 
atender uma turma de 15 estudantes conforme normatização da UFSM e da 
DED/Capes.

 
O número de tutores será equivalente a 1 tutor a distância para 

cada turma de 25 estudantes e 1 tutor presencial por polo, conforme 
parametrização orçamentária da DED/Capes.  
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Considerando tutores os graduados em nível superior nas diversas 
licenciaturas com pós-graduação (mestrado ou doutorado em educação ou 
ensino  nas  áreas  afins), preferencialmente, e que atendam às 
normativas vigentes quanto ao perfil adequado para desempenhar as 
funções concernentes. Esses atuarão junto aos estudantes do curso, sob 
a orientação dos professores-pesquisadores da UFSM. 

 Gestão Acadêmico-Administrativa do Programa

O Programa será administrado por uma Coordenação de Curso e por uma 
Coordenação de Tutoria designado pela Direção do Centro de Educação. A 
Coordenação do PEG deverá seguir as normas constantes do Regimento Geral da 
UFSM e do Regimento do Centro de Educação, em consonância com seus pares 
para deliberar sobre assuntos referentes ao Programa.

Sempre que possível, a  coordenação deverá unir a comunidade docente e 
discente do PEG para discutir questões relevantes ao andamento dos 
trabalhos. Nesse espaço, o diálogo deverá ser o mediador reflexivo das 
discussões que alicerçam o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas e 
administrativas no âmbito do PEG. A Coordenação do PEG deverá estar em 
consonância com o Regimento do Centro de Educação: As decisões maiores 
deverão ser realizadas pelo Colegiado do PEG.

 RECURSOS MATERIAIS: 

   A implantação deste curso  a distância terá como suporte a 
infraestrutura dos polos, que por sua vez deverão atender aos 
requisitos exigidos para o seu credenciamento conforme chamada pública 
da Capes/UAB. 
A infraestrutura mínima existente nos municípios polos, exigidos pela 
Capes/UAB são: laboratório de informática com acesso em banda larga 
disponível, salas de aulas e bibliotecas e espaço administrativo 
condizente.

 Instalações para a Coordenação do PEG

A coordenação do PEG deverá utilizar o mesmo espaço físico do curso 
presencial.
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Data:
       _____/_____/_____                        _____________________________
                                                    Coordenador do Curso

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas palavras de Moacir Gadotti (2000, p.21),

Todo  novo  projeto  supõe  rupturas  com  o  presente  e 
promessas  para  o  futuro.  Projetar  significa  tentar 
quebrar  um  estado  confortável  para  arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma 
nova  estabilidade  em  função  da  promessa  que  cada 
projeto contém de estado melhor do que o presente. Um 
projeto educativo pode ser tomado como promessa frente 
a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis 
os campos de ações possíveis, comprometendo seus atores 
e autores.

De acordo com a citação, um projeto educativo, no caso do Programa 
Especial  de  Graduação  para  Formação  de  Professores  para  Educação 
Profissional, na área de Educação, poderá constituir-se em campos de 
ações propícias para a formação de profissionais engajados na prática 
educativa.  Por  isso,  geralmente,  quando  se  pretende  estruturar  uma 
nova proposta, procura-se, de uma maneira ou de outra, conhecer a 
história de seu espaço, seu percurso, seus atores e autores, para 
assim, arriscar-se na promessa de outros caminhos.

Para entender os propósitos da Universidade Federal de Santa Maria, 
como  instituição  mantenedora  deste  possível  Programa  Especial  de 
graduação,  cabe  relembrar  o  seu  envolvimento,  especialmente  nos 
últimos  anos,  com  ações  referentes  ao  incentivo  da  integração  dos 
recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação nos processos de 
ensino e de aprendizagem. A implementação da Universidade Aberta do 
Brasil,  bem  como  a  capacitação  de  profissionais  para  a  oferta  de 
programas  nesse  sistema  educacional,  é  um  dos  exemplos  de  tais 
processos e ações, o que nos faz perceber que o histórico deste curso 



se constitui e se entrelaça à história da UAB na UFSM, sendo que o 
próprio curso já existente na modaldiade presencial é um dos exemplos 
decorrente das ações de expansão atravez do REUNI. 

A  proposta  do  Programa  Especial  de  Graduação  para  Formação  de 
Professores para Educação Profissional, na modalidade a distância, vem 
confirmar as ações que vem sendo desenvolvidas na área de formação de 
professores  para  educação  profissional  abrangendo  um  público 
geograficamente distânte e, de certa forma, carente desta formação, 
que o habilita para atuar na Educação Básica Brasileira. Isso vem ao 
encontro, não só com as metas da Universidade Federal de Santa Maria, 
como  também  com  as  políticas  públicas  nacionais  que  enfatizam  a 
formação docente para educação profissional.

No  que  se  refere  aos  saberes  necessários  à  prática  docente,  do 
professor  da  educação  profissional,  propõe-se  uma  formação  que 
desenvolva competências e habilidades acerca do trabalho docente em sua 
relação com à  prática  profissional.  Assim,  espera-se  oportunizar 
conhecimentos  científicos com diferentes teorias educacionais e 
pedagógicas visando compreender a realidade sócio-educacional do campo 
de trabalho na educação profissional técnica de nível médio.  

Portanto,  qualificar os profissionais que irão atuar na Educação 
Profissional, na perspectiva da construção de conhecimentos científicos 
e técnicos, necessários ao desenvolvimento das suas atividades 
pedagógicas, no campo específico do conhecimento com o qual irá 
trabalhar, constitui-se o objetivo desta proposta  de criação de um 
Programa Especial de Graduação, na modalidade EaD, para a Formação de 
Professores para Educação profissional e Tecnológica.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Ministério da Educação. Decreto Nº 5.154 de 23 de Julho de 2004.

BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LEI No 9.394 
de 20 de dezembro de 1996 .

BRASIL, Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação/Conselho de Educação Básica. 
Resolução CNE/CEB No 02/97 

BRASIL,  Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação/ Conselho Pleno. PARECER 
CNE/CP No 5/2006

BRASIL,   Ministério  da  Educação.  Conselho  Nacional  de  Educação/Câmara  de  Educação 
Superior. Resolução CES Nº 1, de 27 de Janeiro de 1999 

BRASIL,  Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação /Conselho Pleno . Resolução 
CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. 

BRASIL,  Ministério da Educação. LEI Nº 11.741, de 16 de julho de 2008.

BRASIL,  Ministério da Educação. Decreto Nº 5.622, de 19 de Dezembro de 2005.

BRASIL, Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação /  Conselho Pleno. Parecer 
CNE/CP No: 9/2007 .

BRASIL, Ministério da Educação. Câmara de Educação Básica/Conselho Nacional de Educação. 
RESOLUÇÃO CEB N.o 4, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999 .

BRASIL, Ministério da Educação . Secretaria de Educação a Distância . Referenciais de Qualidade 
para Educação Superior a Distância . Brasília, agosto de 2007 .

CORDENONSI,  André  Zanki  [et  al.].  Pesquisa,  desenvolvimento  e  capacitação:  recursos 
educacionais, tecnologias educacionais e atividades a distância: 1o semestre, 2011. Disponível em: 
<http://cead.ufsm.br/moodle/file.php/1/pesquisa_desenvolvimento_capacitacao_recursos_ed
ucacionais_com_atividades_15042011.pdf > .  Acessado em: 19 de jun. De 2012.

GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre, Ed. Artes Médicas, 2000

Universidade  Federal  de  Santa  Maria.  Resolução  N.°  005/95.  Disponível  em: 
<http://w3.ufsm.br/prograd/not.php?id=28>.  Acesso em:19 de jun. De 2012.

Sites:

Portal do Aluno. Disponível em: <http://portal.ufsm.br/aluno/login.jsp>. Acesso em:19 de jun. 
De 2012.

Portal Sisuab. Disponível em: 
<http://www.uab.capes.gov.br/sisuab/DisponibilizacaoMaterialDidatico_passo1.action > 
Acesso em:19 de jun. de 2012.

Núcleo de Tecnologia Educacional/ Biblioteca Digital. Disponível em: < 
http://nte.ufsm.br/moodle/mod/resource/view.php?id=144046&username=guest>. Acesso 
em:19 de jun. De 2012.

Moodle/UFSM. Disponível em: <http://nte.ufsm.br>. Acessado em: 19 de jun. de 2012.

Portal do Professor/UFSM. Disponível em: <  http://portal.ufsm.br/professor/login.jsp  >. 
Acessado em:  jun. de 2012. 

http://portal.ufsm.br/professor/login.jsp
http://nte.ufsm.br/
http://nte.ufsm.br/moodle/mod/resource/view.php?id=144046&username=guest
http://www.uab.capes.gov.br/sisuab/DisponibilizacaoMaterialDidatico_passo1.action
http://portal.ufsm.br/aluno/login.jsp
http://w3.ufsm.br/prograd/not.php?id=28
http://cead.ufsm.br/moodle/file.php/1/pesquisa_desenvolvimento_capacitacao_recursos_educacionais_com_atividades_15042011.pdf
http://cead.ufsm.br/moodle/file.php/1/pesquisa_desenvolvimento_capacitacao_recursos_educacionais_com_atividades_15042011.pdf

