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R E S O L U Ç Ã O   Nº 

CERTIDÃO 
   Certifico que a presente resolução foi 
afixada em local de costume, nest
Centro, e no site www.cch.uem.br,
dia 31/10/2018. 
 
João Carlos Zanin, 
Secretário 

 
 
Considerando o Processo nº 
considerando o Ofício nº 055/2018
considerando a reunião do Conselho 

Ciências Humanas, Letras e Ar
 
 

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS, LETRAS E ARTES APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A 
SEGUINTE RESOLUÇÃO:

 
 
Art. 1º - Aprovar

de Graduação em Pedagogia 
alunos da 1ª e 2ª série em 

 

1) Criação das seguintes disciplinas: 

Disciplina: 
Ementa: Estudo das bases históricas e legais da Educação Especial, 

das necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência, transtorno 
globais do desenvolvimento
curriculares adequadas à satisfação das necessidades de aprendizagem desses 
educando. 

Objetivos: 
Especial; 

- Analisar o conceito de deficiência na sociedade contemporânea;
- Caracterizar as necessidades educacionais especiais das pessoas 

com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação;

- Identificar as adaptações curriculares adequadas às necessidades 
educacionais especiais das pessoas com deficiência, transtorno globais do 
desenvolvimento e altas habilidade/superdotação.
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R E S O L U Ç Ã O   Nº 149/2018–CI / CCH

 
 

Certifico que a presente resolução foi 
afixada em local de costume, neste 

e no site www.cch.uem.br, no 

 Aprova alteração curricular do 
Pedagógico do Curso de Graduação em 
Pedagogia – Campus
Cianorte. 

Considerando o Processo nº 11897/2016-PRO; 
considerando o Ofício nº 055/2018-ACO; 
onsiderando a reunião do Conselho Interdepartamental do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, realizada no dia 30 de outubro

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS, LETRAS E ARTES APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A 
SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Aprovar alteração curricular do Projeto Pedagógico do 
Pedagogia – Campus Regional de Cianorte

alunos da 1ª e 2ª série em 2019, conforme segue: 

Criação das seguintes disciplinas:  

Disciplina: Educação Especial 
Estudo das bases históricas e legais da Educação Especial, 

sidades educacionais especiais dos alunos com deficiência, transtorno 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e das adaptações 
curriculares adequadas à satisfação das necessidades de aprendizagem desses 

Objetivos: - Compreender as bases históricas e legais da Educação 

Analisar o conceito de deficiência na sociedade contemporânea;
Caracterizar as necessidades educacionais especiais das pessoas 

com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas 
es/superdotação; 

Identificar as adaptações curriculares adequadas às necessidades 
educacionais especiais das pessoas com deficiência, transtorno globais do 
desenvolvimento e altas habilidade/superdotação. 
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Aprova alteração curricular do Projeto 
dagógico do Curso de Graduação em 

Campus Regional de 

epartamental do Centro de 
30 de outubro de 2018. 

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS, LETRAS E ARTES APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A 

Pedagógico do Curso 
Regional de Cianorte, a vigorar aos 

Estudo das bases históricas e legais da Educação Especial, 
sidades educacionais especiais dos alunos com deficiência, transtorno 

e altas habilidades/superdotação e das adaptações 
curriculares adequadas à satisfação das necessidades de aprendizagem desses 

r as bases históricas e legais da Educação 

Analisar o conceito de deficiência na sociedade contemporânea; 
Caracterizar as necessidades educacionais especiais das pessoas 

com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas 

Identificar as adaptações curriculares adequadas às necessidades 
educacionais especiais das pessoas com deficiência, transtorno globais do 
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Carga Horária:
Periodicidade:
Departamentalização:
 
 
Disciplina: 
Ementa: Concepções teórico

Infantil. 
Objetivos: 

pedagógico em Centros de Educação 
e intervenção; 

- Desenvolver práticas pedagógicas, a fim 
deste nível de ensino. 

Carga Horária:
Periodicidade
Vagas: 20 
Departamentalização:
 
 
Disciplina: 
Ementa: Os processos de gestão 

normativas e administrativas dos sistemas de ensino e nas unidades escolares de 
ensino público da Educação Básica. O pedagogo na organização e na gestão 
democrática no sistema e na escola.

Objetivos: 
das instâncias normativas e administrativas dos sistemas 

- Identificar a articulação entre os sistemas de ensino e as unidades 
escolares; 

- Investigar as práticas de gestão escolar nas escolas públicas;
- Analisar a efetivação da gestão democrática no âmbito da gestão 

educacional e gestão escolar;
- Compreender o papel do pedagogo para a efetivação da gestão 

democrática na educação escolar;
- Elaborar um projeto de intervenção em gestão escolar.
Carga Horária:
Periodicidade
Vagas: 20 
Departamentalização:
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Carga Horária: 68 h/a – teórica 
Periodicidade: 2º semestre da 2ª serie. 
Departamentalização: Departamento de Pedagogia 

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil.
Concepções teórico-práticas da ação docente

 - Compreender o processo de desenvolvimento do trabalho 
pedagógico em Centros de Educação Infantil, por meio da observação, participação 

Desenvolver práticas pedagógicas, a fim de atender à faixa etária 

Carga Horária: 160 h/a – prática 
Periodicidade: Anual da 2ª da série.  

 
Departamentalização: Departamento de Pedagogia 

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado em Gestão da Educação
Os processos de gestão da educação nas instâncias 

normativas e administrativas dos sistemas de ensino e nas unidades escolares de 
Educação Básica. O pedagogo na organização e na gestão 

democrática no sistema e na escola. 
 - Conhecer a estrutura, a organização 

instâncias normativas e administrativas dos sistemas público 
Identificar a articulação entre os sistemas de ensino e as unidades 

Investigar as práticas de gestão escolar nas escolas públicas;
isar a efetivação da gestão democrática no âmbito da gestão 

educacional e gestão escolar; 
Compreender o papel do pedagogo para a efetivação da gestão 

democrática na educação escolar; 
Elaborar um projeto de intervenção em gestão escolar.

Carga Horária: 136 h/a – prática 
Periodicidade: Anual da 3ª da série.  

 
Departamentalização: Departamento de Pedagogia 
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Pedagogia - CRC 

Estágio Curricular Supervisionado na Educação Infantil. 
práticas da ação docente na Educação 

Compreender o processo de desenvolvimento do trabalho 
nfantil, por meio da observação, participação 

e atender à faixa etária 

Pedagogia - CRC 

em Gestão da Educação 
da educação nas instâncias 

normativas e administrativas dos sistemas de ensino e nas unidades escolares de 
Educação Básica. O pedagogo na organização e na gestão 

anização  e o funcionamento 
público de ensino; 

Identificar a articulação entre os sistemas de ensino e as unidades 

Investigar as práticas de gestão escolar nas escolas públicas; 
isar a efetivação da gestão democrática no âmbito da gestão 

Compreender o papel do pedagogo para a efetivação da gestão 

Elaborar um projeto de intervenção em gestão escolar. 

Pedagogia - CRC 

.../ 



Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes

 

Av. Colombo, 5.790 
Fones: (44) 3011

/... Res. 149/2018-CI / CCH
 
 
Disciplina: 
Ementa: Concepç

alfabetização e letramento.
Objetivos: 

escrita e suas implicações pedagógicas;
- Subsidiar a compreensão dos conceitos de alfabetização e de 

letramento; 
- Analisar propostas
- Elaborar projetos 
Carga Horária:
Periodicidade
Vagas: 20 
Departamentalização:
 
 
Disciplina: 
Ementa: Inserção dos acadêmicos(as) em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, de modo 
saberes da educação e 
curricular do projeto pedagógico

Objetivos: 
ensino a partir do desenvolvimento de grupos de estudos coordenados pelo corpo 
docente nas respectivas linhas e áreas de estudo;

- Estabelecer projetos individuais e
discente esteja assentado nos três pilares da universidade 
extensão; 

- Instigar os acadêmicos(as) no desenvolvimento de projetos 
o aprendizado dos conteúdos básicos das disciplinas com a exper
estágios; 

- Integrar o corpo discente na produção de estudos que desdobrem na 
pesquisa, extensão e ensino, mediante um cronograma estabelecido previamente;

- Iniciar leituras e fichamentos a partir do conteúdo programático 
estudado, conforme orientação docente; 

-. Produzir resumos, resenhas e análises dos textos selecionados e 
fichados. 

Carga Horária:
Periodicidade
Vagas: 40 
Departamentalização:
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Disciplina: Prática de Alfabetização  
Concepções de linguagem escrita e respectivas propostas de 

e letramento. 
 - Compreender as diferentes concepções de linguagem 

escrita e suas implicações pedagógicas; 
Subsidiar a compreensão dos conceitos de alfabetização e de 

Analisar propostas de alfabetização e letramento; 
Elaborar projetos de alfabetização e letramento. 

Carga Horária: 68 h/a – teórico/prática 
Periodicidade: 2º semestre da 3ª da série 

 
Departamentalização: Departamento de Pedagogia 

Disciplina: Prática e Estudos integradores em Educação I
Inserção dos acadêmicos(as) em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, de modo que essas ações sejam reflexos dos diferentes 
e das diversas experiências docentes presentes na proposta 

pedagógico . 
 - Curricularizar as atividades de pesquisa, extensão e 

ensino a partir do desenvolvimento de grupos de estudos coordenados pelo corpo 
docente nas respectivas linhas e áreas de estudo; 

Estabelecer projetos individuais e coletivos para que todo o corpo 
discente esteja assentado nos três pilares da universidade – 

Instigar os acadêmicos(as) no desenvolvimento de projetos 
o aprendizado dos conteúdos básicos das disciplinas com a exper

Integrar o corpo discente na produção de estudos que desdobrem na 
pesquisa, extensão e ensino, mediante um cronograma estabelecido previamente;

Iniciar leituras e fichamentos a partir do conteúdo programático 
rme orientação docente;  

. Produzir resumos, resenhas e análises dos textos selecionados e 

Carga Horária: 136 h/a – prática 
Periodicidade: Anual da 3ª da série 

 
Departamentalização: Departamento de Pedagogia 
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ita e respectivas propostas de 

Compreender as diferentes concepções de linguagem 

Subsidiar a compreensão dos conceitos de alfabetização e de 

 

Pedagogia - CRC 

em Educação I 
Inserção dos acadêmicos(as) em atividades de ensino, 

essas ações sejam reflexos dos diferentes 
das diversas experiências docentes presentes na proposta 

Curricularizar as atividades de pesquisa, extensão e 
ensino a partir do desenvolvimento de grupos de estudos coordenados pelo corpo 

ara que todo o corpo 
 pesquisa, ensino e 

Instigar os acadêmicos(as) no desenvolvimento de projetos que aliem 
o aprendizado dos conteúdos básicos das disciplinas com a experiência obtida nos 

Integrar o corpo discente na produção de estudos que desdobrem na 
pesquisa, extensão e ensino, mediante um cronograma estabelecido previamente; 

Iniciar leituras e fichamentos a partir do conteúdo programático 

. Produzir resumos, resenhas e análises dos textos selecionados e 

Pedagogia - CRC 

.../ 
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Disciplina: 

Ensino Fundamental 
Ementa: Concepç

para os anos iniciais do Ensino 
Objetivos: 

pedagógico em escolas dos Anos I
observação, entrevista com a docente responsável pela turma, participação e 
intervenção; 

- Elaborar planejamento acerca dos conteúdos
- Analisar referenciais teórico

docente no processo de escolarização nos anos iniciais do 
- Relacionar discussões sobre a 

educativas desenvolvidas
Ensino Fundamental. 

Carga Horária:
Periodicidade
Vagas: 20 
Departamentalização:
 
 
Disciplina: 
Ementa: A i

pesquisa e extensão, de modo que essas ações sejam reflexos dos diferentes 
saberes da educação e 
curricular do projeto pedagógico

Objetivos: 
ensino a partir do desenvolvimento de grupos de estudos coordenados pelo corpo 
docente nas respectivas linhas e áreas de estudo;

- Estabelecer projetos individuais e coletivos 
esteja assentado nos três pilares da universidade 

- Instigar os acadêmicos(as) no desenvolvimento de projetos que aliem 
o aprendizado dos conteúdos básicos das disciplinas com a experiência obtida nos 
estágios; 

- Integrar o corpo discente na produção de estudos que desdobrem na 
pesquisa, extensão e ensino, mediante um cronograma estabelecido previamente;

- Elaborar relatórios, monografias e diversos materiais oriundos de 
projetos de ensino, pesquisa ou ex
pedagógico para as escolas e universidades;

- Finalizar e apresentar os relatórios
materiais oriundos de projetos de ensino, pesquisa ou
organizado pela coordenação da disciplina, conforme regulamento próprio.
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Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado nos a

Concepções teórico-práticas de docência
para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 - Compreender o processo de desenvolvimento do trab
pedagógico em escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por meio da 
observação, entrevista com a docente responsável pela turma, participação e 

Elaborar planejamento acerca dos conteúdos a serem 
Analisar referenciais teórico-metodológicos que subsidiem a ação 

no processo de escolarização nos anos iniciais do Ensino 
Relacionar discussões sobre a formação docente com as práticas 

educativas desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado do 1º ao 5° ano do 

Carga Horária: 160 h/a – prática 
Periodicidade: Anual da 4ª da série 

 
Departamentalização: Departamento de Pedagogia 

Disciplina: Prática e Estudos Integradores em Educação II
A inserção dos acadêmicos(as) nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, de modo que essas ações sejam reflexos dos diferentes 
e das diversas experiências docentes presentes na proposta 

agógico. 
 - Curricularizar as atividades de pesquisa, extensão e 

ensino a partir do desenvolvimento de grupos de estudos coordenados pelo corpo 
docente nas respectivas linhas e áreas de estudo; 

Estabelecer projetos individuais e coletivos para todo o corpo discente 
esteja assentado nos três pilares da universidade – pesquisa, ensino e extensão;

Instigar os acadêmicos(as) no desenvolvimento de projetos que aliem 
o aprendizado dos conteúdos básicos das disciplinas com a experiência obtida nos 

Integrar o corpo discente na produção de estudos que desdobrem na 
pesquisa, extensão e ensino, mediante um cronograma estabelecido previamente;

Elaborar relatórios, monografias e diversos materiais oriundos de 
projetos de ensino, pesquisa ou extensão, e que podem ser utilizados como apoio 
pedagógico para as escolas e universidades; 

Finalizar e apresentar os relatórios, monografias ou os diversos 
e projetos de ensino, pesquisa ou extensão, em evento cientific

a coordenação da disciplina, conforme regulamento próprio.

Universidade Estadual de Maringá 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes  

PR 
cch@uem.br  

           fls. 04 

Curricular Supervisionado nos anos Iniciais do 

práticas de docência e de planejamento 

ender o processo de desenvolvimento do trabalho 
undamental, por meio da 

observação, entrevista com a docente responsável pela turma, participação e 

a serem ministrados; 
metodológicos que subsidiem a ação 

nsino Fundamental; 
docente com as práticas 

Estágio Curricular Supervisionado do 1º ao 5° ano do 

Pedagogia - CRC 

Educação II 
atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, de modo que essas ações sejam reflexos dos diferentes 
das diversas experiências docentes presentes na proposta 

Curricularizar as atividades de pesquisa, extensão e 
ensino a partir do desenvolvimento de grupos de estudos coordenados pelo corpo 

todo o corpo discente 
pesquisa, ensino e extensão; 

Instigar os acadêmicos(as) no desenvolvimento de projetos que aliem 
o aprendizado dos conteúdos básicos das disciplinas com a experiência obtida nos 

Integrar o corpo discente na produção de estudos que desdobrem na 
pesquisa, extensão e ensino, mediante um cronograma estabelecido previamente; 

Elaborar relatórios, monografias e diversos materiais oriundos de 
tensão, e que podem ser utilizados como apoio 

monografias ou os diversos 
extensão, em evento cientifico 

a coordenação da disciplina, conforme regulamento próprio. 

.../ 



Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes

 

Av. Colombo, 5.790 
Fones: (44) 3011

/... Res. 149/2018-CI / CCH
 
 
Carga Horária:
Periodicidade
Vagas: 40 
Departamentalização:
 
 
Disciplina: 
Ementa: A Identidade profissional do pedagogo: os diversos campos 

de atuação. 
Objetivos: 

contexto histórico atual; 
- Conhecer as diferentes áreas de atua

contemporaneidade. 
Carga Horária:
Periodicidade
Departamentalização:

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

 
 
  
  
 
 
 

ADVERTÊNCIA: 
O prazo recursal termina em 
08/11/2018. (Art. 95 - § 1o do 
Regimento Geral da UEM) 
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Carga Horária: 136 h/a – prática 
Periodicidade: Anual da 4ª da série 

 
Departamentalização: Departamento de Pedagogia 

: Identidade Profissional do Pedagogo 
A Identidade profissional do pedagogo: os diversos campos 

 - Refletir sobre a identidade profissional do pedagogo no 
 

Conhecer as diferentes áreas de atuação do pedagogo na 

Carga Horária: 34 h/a – teórica 
Periodicidade: 2º semestre da 4ª da série.  
Departamentalização: Departamento de Pedagogia

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
ões em contrário. 

 DÊ-SE CIÊNCIA. 
 CUMPRA-SE. 

Maringá, 30 de outubro
 

 

Prof. Dr. Angelo Aparecido Priori
Diretor 
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Pedagogia – CRC 

A Identidade profissional do pedagogo: os diversos campos 

Refletir sobre a identidade profissional do pedagogo no 

ção do pedagogo na 

Pedagogia – CRC 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

 
outubro de 2018. 

. Dr. Angelo Aparecido Priori 


