GRADUAÇÃO EaD EM

PEDAGOGIA

HABILITAÇÕES E
ÁREAS DE ATUAÇÃO
Licenciado em Pedagogia: Docência na Educação Infantil; nos
Anos iniciais do Ensino Fundamental e nas áreas pedagógicas do
Ensino Médio
Esta habilitação integra a formação obrigatória do curso. O licenciado torna-se
apto a participar de concursos, processos seletivos em escolas das Redes Municipal, Estadual e Particular, além de ONGs, Entidades e Instituições voltadas
à educação.

Licenciado em Pedagogia: Gestão Educacional e Sistemas e Instituições de Ensino (OPTATIVA)
Esta habilitação é optativa. O licenciado torna-se apto a realizar ações de organização e gestão, com preparação para atuar na administração, supervisão
escolar e orientação educacional, desempenhando as ações especificas de
cada setor.

Licenciado em Pedagogia: Educação Especial (OPTATIVA)
Esta habilitação é optativa. O licenciado torna-se apto para atuar na docência
da Educação Especial realizando o Atendimento Educacional Especializado-AEE, em Salas de Recursos Multifuncionais, em Centros de Atendimento Especializado, atendendo estudantes com deficiência, transtorno do espectro
autista, transtornos globais do desenvolvimento e ou altas habilidades. Atua
no apoio técnico nos processos de inclusão educacional em Instituições e Sistemas de Ensino.
Esta habilitação é opcional, um acréscimo significativo à sua formação, mediante matrícula neste módulo curricular. As oportunidades de trabalho são
promissoras em todo o país, exigindo formação específica.

Pedagogia: Educação Bilíngue (OPTATIVA)
Torna-se apto para atuar nos processos educacionais de ensino e aprendizagem bilíngues, nos quais se utiliza a Língua Portuguesa e a Língua Brasileira
de Sinais como línguas de instrução;
Esta habilitação é opcional, um acréscimo significativo à sua formação, mediante matrícula neste módulo curricular. As oportunidades de trabalho são
promissoras em todo o país, exigindo formação específica e domínio da Libras-Língua Portuguesa.

Resumo
Modalidade: EAD
Taxa de inscrição para o processo seletivo: R$ 50,00
Taxa de matrícula: R$ 100,00
Valor 1 habilitação: R$ 166,26 (Bolsa de 60% + 15%)
Valor 2 habilitações: R$ 188,02 (Bolsa de 60% + 15%)
Receba 10% de CASHBACK

Carga Horária:
1 habilitação:
3.390h (obrigatório)

Duração:
4 anos

Modalidade:
A distância

2 habilitações
3.930h (optativa)

CASHBACK

Pagando as mensalidades em dia, você recebe de volta 10% do
valor pago, em forma de crédito para cursar uma Pós-Graduação
após a conclusão da Graduação.

SOBRE A
GRADUAÇÃO
SUPORTE À APRENDIZAGEM DO
ESTUDANTE E USO DAS TECNOLOGIAS
Todas as estratégias serão agilizadas para que o estudante avance, obtenha aprovação em seus estudos com qualidade, visando a excelência profissional. Para suprir
dificuldades na aprendizagem, estarão disponíveis as Trilhas de Aprendizagem, com
estratégias de ensino personalizadas, através de planos, rotas e atividades individuais,
aulas em pequenos grupos e tarefas de estudos que possibilitam a retomada dos
conteúdos, viabilizando que o estudante acompanhe o curso com sucesso. O desenvolvimento do curso se realiza através da mediação e apoio da tecnologia, com o
acompanhamento e orientação dos profissionais do curso e da instituição, estando
junto do estudante para orientar, acompanhar, auxiliar na superação de problemas
no âmbito da tecnologia e do acesso aos estudos do curso.

COMO É O ENSINO NO CURSO?
O ensino é desenvolvido com metodologia inovadora, própria da instituição, denominada Aprendizagem para a Compreensão – AprendoCOM – fundamentada em bases
teóricas, com diretrizes para o processo ensino-aprendizagem através de conteúdos
atuais, científicos e significativos, organizados para possibilitar a autoaprendizagem,
oportunizando o acesso antecipado aos conceitos e conteúdos, motivando o estudante para conhecer, refletir, interagir com o professor, o tutor, os colegas, numa
proposta de Sala de Aula invertida. A proposta de ensino é centrada no estudante,
incentivando-o à busca de soluções para questões que o inquietam, através da investigação nos conteúdo do curso, na leitura e compreensão dos textos, na exploração
dos vídeos, na participação das aulas interativas ao vivo, na retomada dos conteúdos,
possibilitando chegar ao conhecimento com autonomia e ética.

A INTERAÇÃO ENTRE PROFESSORES E
ESTUDANTES DO CURSO
O compartilhamento de ideias e conhecimentos acontece com o uso de ferramentas, como Fórum, Chats, contatos com professores e tutores através de mensagens,
grupos em redes sociais. A interação acontece prioritariamente nas aulas ao vivo online, em que o estudante tem a oportunidade de interagir com o professor e com
os colegas, proporcionando a retomada de conteúdos, o saneamento de dúvidas e
orientações de trabalhos.

O CURSO ENSINA LIBRAS?
O estudante irá aprender a Língua de Sinais no Curso de Pedagogia, sendo que o estudante que optar pela habilitação Pedagogia Bilíngue estará apto a se comunicar
na Língua para o exercício da docência. Para domínio da Língua, o estudante estará frequentando a ESCOLA DE LIBRAS, um percurso formativo completo, exclusivo
da Instituição, desenvolvendo a Língua desde os primeiros passos até os níveis mais
avançados de aprendizagem, visando a fluência na Libras.

Carga horária total do curso:
1 habilitação: 3.390 horas
2 habilitação: 3.930 horas

ESTRUTURA
CURRICULAR

Surdez, identidade e cultura surda

Infância, cultura e docência

Metodologia da alfabetização

Estágio curricular supervisionado I

Língua Brasileira de Sinais - Libras I

Escrita acadêmica I

Metodologia do ensino da língua portuguesa: anos iniciais

Pedagogia em espaços não escolares

Comunicação humana

Políticas educacionais, legislação e organização do sistema
educacional

Metodologia do ensino da educação física

Configurações da família no século XXI

Didática geral: currículo e planejamento

Didática geral: projetos interdisciplinares

Sociedades inclusivas, valores e direitos humanos

Língua Brasileira de Sinais - Libras III

Construção do pensamento lógico-matemático

Docência, ética do meio ambiente e consciência planetária

História da educação I

Desenvolvimento e aprendizagem: neurociência e educação

Metodologia do ensino da matemática

Literatura infantojuvenil

História da educação II

Desenvolvimento e aprendizagem: inteligências múltiplas

Metodologia do ensino das ciências da natureza

Estágio curricular supervisionado II

Atividades Complementares

Desenvolvimento e aprendizagem: psicomotricidade

Metodologia do ensino das ciências sociais

Fundamentos filosóficos e sociológicos da educação

Aquisição e desenvolvimento da linguagem

Recursos pedagógicos interativos

Língua Brasileira de Sinais - Libras II

Escrita acadêmica II

Escrita acadêmica III

Profissão docente: ética e competência profissional

Didática geral: modelos pedagógicos

Desenvolvimento e aprendizagem: Wallon e a afetividade

Didática geral: avaliação da aprendizagem

Mídias e educação

Psicologia do desenvolvimento da aprendizagem

Educação infantil e políticas educacionais

História da arte, cultura e estética

Escrita acadêmica IV

Desenvolvimento e aprendizagem: Piaget

Fazer pedagógico na educação infantil: linguagens, conhecimentos
e avaliação

Metodologia do ensino da arte

Desenvolvimento e aprendizagem: Vygotsky

Processos de alfabetização e letramento

Dificuldades, transtornos e distúrbios de aprendizagem

Educação do campo, educação indígena e educação de jovens e
adultos

Pensamento complexo e a educação para a compreensão

Educação Especial e Inclusiva

Práticas transdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão

Pedagogia Bilíngue

Gestão Educacional

Organização do trabalho pedagógico na educação especial

Fundamentos da educação bilíngue

Políticas e gestão na eeducação: gestão educacional & gestão escolar

Acessibilidade e tecnologias assistivas

Língua Brasileira de Sinais - Libras IV

Marketing educacional e gestão de imagem

Deficiência física e mobilidade reduzida

Aquisição e desenvolvimento da linguagem na criança surda

Gestão administrativa e financeira da escola

Deficiência visual: cegueira e baixa visão

Língua Brasileira de Sinais - Libras V

Gestão de pessoas e relacionamentos na instituição

Transtorno do espectro autista (TEA)

Língua Brasileira de Sinais - Libras VI

Gestão pedagógica: estruturação e implantação do projeto pedagógico

Deficiência intelectual

Metodologia do ensino de Libras como L1

Gestão pedagógica: prática pedagógica docente e monitoramento das aprendizagens

Braille e soroban

Língua Brasileira de Sinais - Libras VII

Planejamento estratégico e gestão da avaliação institucional

Altas habilidades

Língua Brasileira de Sinais - Libras VIII

Funções na gestão escolar: coordenação pedagógica e supervisão escolar

Deficiência múltipla e surdocegueira

Metodologia do ensino da língua portuguesa como L2 para surdos

Funções na gestão escolar: orientação educacional

Metodologia do ensino de Libras como L2
Atendimento Educacional Especializado - AEE

Funções na gestão escolar: direção, conselhos e/ou órgãos colegiados
Literatura visual

PLANOS DE PAGAMENTO
Valor original sem bolsa e sem desconto:
1 habilitação

R$ 489,00
2 habilitações

R$ 553,00
• 15% de desconto para mensalidades pagas com pontualidade*
• As mensalidades serão reajustadas anualmente, somente repondo
a inflação, medida pelo IPCA.

Valor das mensalidades com bolsa de 60%
+ 15% de desconto de pontualidade:
1 habilitação

R$ 166,26
2 habilitações

R$ 188,02

Processo Seletivo Contínuo
Vestibular Agendado
• Inscrições abertas
O processo seletivo dar-se-á mediante o preenchimento de:
– ficha de cadastro com dados do candidato;
- questionário do perfil do candidato;
- questionário de conhecimento da Língua Portuguesa (5 questões);
Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 60 pontos no questionário de conhecimentos
básicos de fluência na Língua Portuguesa (escrita).

* O desconto de pontualidade é válido para pagamento até a data de vencimento de cada
mensalidade.
Após o vencimento, o aluno mantém a bolsa de
estudos, mas perde o desconto de pontualidade.
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