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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

                        A Universidade Estadual de Roraima tem no seu plano de 

desenvolvimento institucional a preocupação de oferecer cursos que possam 

colaborar para a melhoria da educação em nosso estado, com este intuito aceita o 

desafio de ofertar o curso de habilitação em Pedagogia para os municípios do interior 

do estado, buscando com isso uma parceria para melhorar a educação nos municípios 

e conseqüentemente a vida da comunidade local. 

 

                 Partindo deste pressuposto e acreditando que a formação do professor é 

essencial para que se consiga reverter o quadro educacional deficitário em nosso 

estado, propõe a oferta do curso de Pedagogia para os professores da rede municipal 

de ensino, que atuam na Educação Básica, como forma de buscar reverter a situação 

educacional vigente. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

                    A oferta do Curso de Pedagogia se justifica pela eminente necessidade de 

formação dos professores dos municípios que atuam na Educação Básica 

principalmente na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental  

considerando  o que preceitua o artigo  nº 62  da  Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB nº 9394/06 “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” e o artigo nº 9 parágrafo 2º da Lei nº 9.424  que regula o Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  e de Valorização do 

Magistério- FUNDEF  que diz ¨aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos para 

obtenção da habilitação necessária ao exercício das atividades docentes.   

                 

   Portanto, o projeto do Curso de Pedagogia parte da interpretação dos 

anseios que emergem da sociedade educacional roraimense.  Neste contexto, entende-

se a necessidade de priorizar a formação baseada na construção, socialização de 

conhecimentos, habilidades e competências, permitindo ao profissional da área 

educacional sua inserção no cenário do mundo contemporâneo, com a função de 

participar como docente, pesquisador e gestor do processo de formação de cidadãos, 

sem perder de vista os aspectos e questões nacionais e regionais. Desta forma, o curso 

está centrado na concepção de docência que supõe: 

 

a) sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno educacional 

e seus fundamentos históricos, políticos e sociais, bem como o domínio 

dos conteúdos a serem ensinados pela escola que permitam a 

apropriação do processo de trabalho pedagógico, criando condições de 

exercer a análise crítica da sociedade brasileira e da realidade 

educacional; 



Projeto de Habilitação Universal para Professores das Séries Iniciais da Universidade Estadual de Roraima - UERR 

Aprovado pelo Conselho Universitário – CONUNI da UERR - Parecer nº. 030/2006 e Resolução nº. 031 de 23 de outubro 
de 2006, publicada no DOE nº. 449 de 03/11/2006. 

4 

 

b) unidade entre teoria e prática que  resgata a práxis da ação educativa; 

 

c) a participação de todos os segmentos integrantes do processo 

educacional como instrumento de luta pela qualidade do projeto 

educativo, garantindo o desenvolvimento de prática democrática interna, 

ou seja, uma gestão democrática e participativa; 

 

d) compromisso social do profissional da educação,  com ênfase na 

concepção sócio-histórica de educador, trabalho coletivo e 

interdisciplinar propiciando a unidade do trabalho docente; 

 

e) incorporação  da concepção de formação continuada; 

 

f) articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Para preparar o futuro professor para o exercício da atividade profissional, 

por meio de formação de nível superior, propõe-se o curso com duração de três anos 

e meio, condizentes ao grau de Licenciatura em Pedagogia. O plano está estruturado 

de forma que a fundamentação básica dos futuros professores abranja tanto as áreas 

do conhecimento, como as competências que envolvem a atividade profissional, 

possibilitando formação de caráter holístico. 

 

Nesta perspectiva, o curso de Pedagogia assume o desafio de colaborar 

para o desenvolvimento das qualidades necessárias à concretização do profissional 

que, além de receber formação teórico-prática, se assuma como pesquisador dos 

problemas educacionais de sua realidade escolar de modo a contribuir para a 

resolução de conflitos emergentes. 
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OBJETIVOS 

 

 

► Proporcionar uma formação crítico- humanista dos professores que atuam na 

Educação Básica  da rede municipal de ensino, principalmente na Educação Infantil e 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos 1º 

segmento.  

 

►Oferecer fundamentos teórico-práticos e metodológicos práticas educativas de 

qualidade; 

►Analisar criticamente o contexto sócio-educativo a fim de resguardar a 

subjetividade dos educandos; 

►Proporcionar aquisição de saberes fundamentais à promoção da aprendizagem. 
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EXECUÇÃO DO CURSO 

 

 

         O curso de Pedagogia oferecido pela Universidade Estadual de Roraima 

aprovado pela Comissão Provisória de Implantação da UERR através do Parecer nº. 

023/2006 e autorizado pela Resolução nº. 023 de 26 de maio de 2006, publicadas no 

DOE nº. 343 de 29/05/2006 e está estruturado em conformidade com a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação nº 001 de 15 de maio de 2006 que institui  as 

Diretrizes Curriculares do referido curso.  

         Sendo assim, o curso possui carga horária de 3.316 horas/aulas para um  

período mínimo de 3 anos e meio e máximo de 7 anos, assim distribuídas em 2.916 

horas/aulas de disciplinas presenciais, 300 horas de Estágio Supervisionado na 

Educação Infantil, séries iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos no 1º segmento e no Ensino Médio nas disciplinas de Sociologia e Filosofia 

e, ainda 100 horas/aulas de atividades complementares para auxiliar na formação 

profissional dos acadêmicos.   

         O Trabalho de Conclusão de Curso será monografia que deverá ser construída 

no decorrer do curso.  

         O Estágio Supervisionado será desenvolvido no decorrer do semestre letivo 

com a orientação dos professores orientadores. 

         A coordenação do curso de Pedagogia propõe a oferta do curso em regime de 

férias nos meses de janeiro e primeira quinzena de fevereiro, sendo seis (06) 

disciplinas por bloco e no recesso escolar quinze dias de julho, duas (02) disciplinas 

com carga horária de 10 horas/aulas diárias. No decorrer de cada bloco serão 

ministradas 75% da carga horária de cada disciplina e os 25% restantes serão de 

atividades acompanhadas na escola em que o acadêmico está lotado.  

         Desta forma, pode-se verificar a aplicação dos conhecimentos construídos no 

curso com a sua prática docente e ajudar o  acadêmico a refletir sob sua prática além 

de  rever a sua intervenção em sala de aula. 
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        Com isso esperamos melhorar a aprendizagem dos alunos o que 

conseqüentemente ajudara a melhorar a educação do município e a do estado de 

Roraima.  

 

CUSTOS DO PROJETO: 
 
 

         A Universidade Estadual de Roraima cobrará o custo aluno no valor de R$ 

120,00 (cento e vinte reais). Os municípios poderão disponibilizar os recursos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental  e de Valorização 

do Magistério- FUNDEF para custear as despesas do projeto. 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR PERÍODO 

Janeiro e fevereiro/2007 

Disciplinas Carga horária 

Fundamentos de Informática 72 

Humanidades I 72 

Comunicação Oral e Escrita I 72 

História da Educação I 72 

Antropologia Cultural 72 

Matemática Elementar I 72 

 

Julho/2007 

Matemática Elementar II 72 

Humanidades II 72 

 

Janeiro e fevereiro/2008 

Metodologia Científica 72 

Comunicação Oral e Escrita II 72 

História da Educação II 72 

Psicologia da Educação I 72 

Sociologia da Educação I 72 

Fundamentos Legais da Educação Básica 72 

 

Julho/2008 

Didática Geral I 72 

Teoria Curricular 72 

 

Janeiro e fevereiro/2009 

Didática Geral II 72 

Estatística Aplicada a Educação 72 

Psicologia da Educação II 72 



Projeto de Habilitação Universal para Professores das Séries Iniciais da Universidade Estadual de Roraima - UERR 

Aprovado pelo Conselho Universitário – CONUNI da UERR - Parecer nº. 030/2006 e Resolução nº. 031 de 23 de outubro 
de 2006, publicada no DOE nº. 449 de 03/11/2006. 

8 

Fundamentos da Educação Infantil 72 

Sociologia da Educação II 72 

Noções de Saúde 72 

Estágio Supervisionado I 50 

 

Julho/2009 

Libras 36 

Disciplina eletiva 72 

Múltiplas Linguagens 36 

 

Janeiro e fevereiro/2010 

Metodologia do Ensino das Ciências 72 

Metodologia da Língua Portuguesa 72 

Literatura Infantil 72 

Metodologia do Ensino da Matemática 72 

Metodologia do Ensino da História e Geografia 72 

Educação de Jovens e Adultos 72 

Estágio Supervisionado II 50 

 

Julho/2010 

Metodologia  da Alfabetização 72 

Jogos e Desenvolvimento 72 

Fundamentos teóricos e metodológicos da leitura e da escrita na  Educação 

Infantil 

36 

 

Janeiro e fevereiro/2011 

Educação Indígena 72 

Educação Especial 72 

Fundamentos de Supervisão e Orientação Escolar 72 

Projetos Pedagógicos e Organização do Trabalho Infantil 72 

Arte e Educação 72 

Disciplina eletiva 72 

Estágio Supervisionado III 100 

 

Julho/2011 

Educação do Campo 72 

Fundamentos de Gestão Escolar 72 

Estágio Supervisionado IV 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
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Semestre Disciplinas Carga horária 

1º 

Fundamentos de Informática 72h 

Humanidades I 72h 

Comunicação Oral e Escrita I 72h 

História da Educação I 72h 

Fundamentos de Antropologia 72h 

Matemática Elementar I 72h 

2 º 

Metodologia Científica 72h 

Humanidades II 72h 

Comunicação Oral e Escrita II 72h 

História da Educação II 72h 

Psicologia da Educação I 72h 

Matemática Elementar II 72h 

3º 

Sociologia da Educação I 72h 

Fundamentos Legais da Educação Básica 72h 

Didática Geral I 72h 

Teoria Curricular 72h 

Psicologia da Educação II 72h 

Fundamentos da Educação Infantil 72h 

Estágio Supervisionado I 50h 

4º 

Sociologia da Educação II 72h 

Estatística Básica 72h 

Didática Geral II 72h 

Libras 36h 

Noções de Saúde 72h 

Literatura Infantil 72h 

Estágio Supervisionado II 50h 

5º  

Metodologia do Ensino da Matemática 72h 

Metodologia do Ensino da História e Geografia 72h 

Metodologia do Ensino das Ciências 72h 

Metodologia da Língua Portuguesa 72h 

Jogos e Desenvolvimento 72h 

Projetos Pedagógicos e Organização do Trabalho Infantil 72h 

Estágio Supervisionado III 100h 

 

6º  

Metodologia da Alfabetização 72h 

Educação de Jovens e Adultos 72h 

Educação Indígena 72h 

Educação Especial 72h 

Múltiplas Linguagens 36h 

Estágio Supervisionado IV 100h 

Disciplina Eletiva 72h 

7º  

Fundamentos de Supervisão e Orientação Escolar 72h 

Arte e Educação 72h 

Educação no Campo 72h 

Fundamentos de Gestão Escolar 72h 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Leitura e Escrita 
Na Educação Infantil 

36h 

Disciplina Eletiva 72h 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO- TCC 72h 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 2.916h 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 300h 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 100h 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA 3.316h 

                   


