
 

 

 

PARECER - CÂMARA DE GRADUAÇÃO - CEPE 

Origem: Divisão de Graduação - Campus de Paranaguá  

Para: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE 

Assunto: Solicitação de alterações no PPC do Curso de 
Pedagogia - Licenciatura, vigente desde 2018 do 
campus de Paranaguá 

Protocolo nº: 16.379.829-8
 

 

Campus: Paranaguá 

Centro de Área: Centro de Ciências Humanas e da Educação 

Curso: Pedagogia 

Carga horária: 4194 horas (3495 horas relógio) 

Vagas / Turno: 80 (40 noturno e 40 vespertino)
 

Integralização mínima: 4 anos 

Regime de oferta: Seriado anual 
 

Grau: Licenciatura
 

 

1 - Histórico 

O Curso de Pedagogia - Licenciatura, por meio da Divisão de Graduação do 
Campus de Paranaguá, solicitou a alteração do Projeto Político Pedagógico do 
curso, vigente a partir do ano letivo de 2018, o qual passa a ter carga horária total 
de 4194 horas (3495 horas relógio). 

2 - Análise 

De acordo com o processo, a solicitação se dá devido à indicação da necessidade 
de adequações do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, apontadas 
pela PROGRAD, bem como outras adequações necessárias indicadas pelo Núcleo 
Docente Estruturante, sendo as alterações efetivadas, destacas a seguir: 
 
- Indicação para todos os componentes curriculares da equivalência entre horas 
aula e horas relógio; 
 
- Disciplina de Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil: Passou de 108 
horas aula para 72 horas aula; 
 
- Disciplina de Pesquisa da Prática em Educação I: Passou de 108 horas aula para 
306 horas aula, sendo 72 horas aula teóricas, 144 horas aula práticas e 90 horas 
aula de atividades de extensão; 
 
- Disciplina de Fundamentos da Educação do Campo: Passou de 108horas aula 
para 144 horas aula, sendo 72 horas aula teóricas, 36 horas aula de práticas e 36 
horas aula de atividades de extensão; 



 

 

 

- Disciplina Optativa I: Passou de 108 horas aula para 72 horas aula; 
 
- Disciplina de Pesquisa da Prática em Educação II: Passou de 108 horas aula para 
324 horas aula, sendo 72 horas aula teóricas, 144 horas aula de práticas e 108 
horas aula de atividades de extensão;  
 
- Disciplina de Gestão Educacional II: Passou de 108 horas aula para 72 horas 
aula; 

 

- Estágio Curricular Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental de 
180 horas e Estágio Supervisionado em Educação Infantil de 180 horas, passam a 
ser Estágio Curricular Supervisionado em Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, com 240 horas aula de práticas; 

 
- Estágio Curricular Supervisionado em Gestão Educacional: Passou de 180 horas 
para 240 horas aula práticas; 
  
- Disciplina de Pesquisa da Prática em Educação III: Passou de 108 horas aula 
para 216 horas aula, sendo 72 horas aula teóricas, 72 horas aula de práticas e 72 
horas aula de atividades de extensão; 
 
- Disciplina de Tecnologias Aplicadas à Educação: Passou de 108 horas aula para 
144, sendo 72 horas aula teóricas e 72 horas aula de práticas; 
 
- Disciplina de Fundamentos Metodológicos da Educação Especial Inclusiva: 
Passou a constar 18 horas aula de práticas e 18 horas aula de atividades de 
extensão, além das 72 horas aula teóricas, totalizando 108 horas aula; 
 
- A nomenclatura das disciplinas: Políticas Públicas da Educação I e II, da 
Educação do Campo, Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa na Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Metodologia do Ensino das Ciências 
Naturais e Educação Ambiental na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Metodologia do Ensino de História na Educação Infantil e Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, foram uniformizadas em todo o documento;  
 
- Em relação à avaliação da aprendizagem, no que diz respeito ao TCC, 
acrescentou-se a necessidade do aluno não ter pendência(s) de disciplinas de anos 
anteriores; 
 
- Foram acrescentadas as ementas e conteúdos programáticos das disciplinas 
optativas do curso, as quais são: Direitos Humanos e Educação; História do 
Pensamento Pedagógico Brasileiro; História e Historiografia da Educação; 
Psicopedagogia e Educação; 
 
- A carga horária total do curso de 4194 horas, descrita na matriz curricular (página 
329 do processo), não está descrita no item 1.1, na identificação do curso (página 
306 do processo), devendo ser feita a correção;  



 

 

 

3 - Conclusão 

Em face ao apresentado, somos de parecer favorável a aprovação das alterações 
do PPC vigente a partir do ano de 2018 do Curso de Pedagogia - Licenciatura do 
campus de Paranaguá, com carga horária total de 4194 horas/aula (3495 horas 
relógio). 
 
É o parecer. 

 
Paranavaí/PR, 08/05/2020. 

 
 

Antonio Marcos Dorigão 
Ericson Raine Prust 

Jackelyne Corrêa Veneza 
Jorge Leandro Dalconte Ferreira 
Maria Simone Jacomini Novak 


