
Graduação em

Pedagogia
L I C E N C I A T U R A



TORNE-SE O 
PROFISSIONAL 
QUE A PEDAGOGIA 
PRECISA!

Na Uníntese você escolhe qual é o melhor 
caminho para construir sua carreira através 
das HABILITAÇÕES*, que o farão um 
profissional altamente valorizado.

Bilíngue Gestão 
Escolar

Educação 
Especial

* HABILITAÇÕES são as possíveis áreas de atua-
ção específicas em que o pedagogo poderá tra-
balhar após a conclusão do curso.



Licenciatura 
em Pedagogia
O curso oferece um campo de trabalho muito 

amplo. Além das áreas da docência, da ges-

tão educacional, da educação especial ou 

da educação bilíngue, o profissional Pedago-

go estará apto para atuar em Pedagogia Em-

presarial, Pedagogia Hospitalar, Agências de 

Turismo, Agências de Comunicação, indús-

trias de brinquedos, produção de conteúdo e 

materiais pedagógicos. Poderá também de-

senvolver ações com pessoas, grupos, comu-

nidades e ONGs, pois os processos de ensino 

e aprendizagem são essenciais para que pro-

dutos, serviços e eventos sejam compreendi-

dos e alcancem seus objetivos.

O curso está estruturado em oito (8) semes-

tres letivos, totalizando 3.390 horas. O estu-

dante ainda poderá optar em realizar uma se-

gunda habilitação, ampliando assim, a carga 

horária do curso.



A Faculdade 
Uníntese
A Uníntese constitui um Grupo Educacional focado na educação  

on-line, com abrangência nacional, ofertando formação e quali-

ficação profissional, conteúdo e serviços educacionais inovadores 

com foco na formação de profissionais de alta performance para 

diferentes áreas de atuação.

Facilidade no ingresso 
ao ensino superior

Possibilidade entre 
diferentes habilitações

Nota máxima 
no MEC

Plataforma de aprendizado 
exclusiva e com aulas ao vivo

Disciplinas voltadas para a inserção do 
profissional no mercado de trabalho

Currículo adequado às novas 
tendências do mercado

Vasta área de atuação, do 
planejamento estrátegico ao tático

Network de altíssima qualidade com 
profissionais do mercado de todo país

 Incentivo na busca de soluções 
para questões práticas para o aluno



Competências
A Uníntese não forma profissionais tradicionais focados 
apenas em conhecimento técnico. Um dos grandes di-
ferenciais da Uníntese é formar profissionais preparados 
para a dinâmica do mercado de trabalho.

Para isso, o curso de Pedagogia apresenta três tipos de 
habilitações além da formação base, que possibilitam 
ao profissional uma gama de conhecimentos e capacida-
des extremamente necessárias e valorizadas, com uma 
formação de alta performance.

Com esta habilitação o pedagogo torna-se apto a gerir e 
organizar o ambiente educacional, garantindo a realiza-
ção dos objetivos dos estudantes através de projetos pe-
dagógicos que passam pela fase do planejamento, acom-
panhamento e avaliação, garantindo a aprendizagem.

É a habilitação para o pedagogo que quer tornar-se 
apto para atuar nos processos educacionais de ensino e 
aprendizagem bilíngues, utilizando a Língua Portuguesa 
e a Língua Brasileira de Sinais como línguas de instrução.

O pedagogo com esta habilitação poderá realizar o Aten-
dimento Educacional Especializado - AEE, em Salas de 
Recursos Multifuncionais e Centros de Atendimento 
Especializado, atendendo estudantes com deficiência, 
transtorno do espectro autista, e também, transtornos 
globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades. Pode 
ainda atuar no apoio técnico de processos de inclusão 
educacional em Instituições e Sistemas de Ensino.

A formação base do licencia-
do em Pedagogia possibilita a 
atuação com a Educação Infan-
til nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e nas áreas peda-
gógicas do Ensino Médio. Tam-
bém viabiliza a participação em 
concursos, processos seletivos 
de escolas das Redes Municipal, 
Estadual e Particular, além do 
trabalho em ONGs, Entidades e 
Instituições voltadas à educa-
ção.

A Uníntese oferece 3 diferentes 
tipos de habilitações adicio-
nais à formação base, que dire-
cionam o profissional para áre-
as específicas de atuação.

GESTÃO EDUCACIONAL

EDUCAÇÃO BILÍNGUE

EDUCAÇÃO ESPECIAL



Estrutura Curricular
Surdez, identidade e cultura surda Língua Brasileira de Sinais - Libras III Recursos pedagógicos interativos

Língua Brasileira de Sinais - Libras I Desenvolvimento e aprendizagem: 
neurociência e educação Escrita acadêmica III

Comunicação humana Desenvolvimento e aprendizagem: 
inteligências múltiplas Didática geral: avaliação da aprendizagem

Confi gurações da família no século XXI Desenvolvimento e aprendizagem: psicomotricidade História da arte, cultura e estética

Sociedades inclusivas, valores e direitos humanos Aquisição e desenvolvimento da linguagem Metodologia do ensino da arte

História da educação I Escrita acadêmica II Difi culdades, transtornos e distúrbios 
de aprendizagem

História da educação II Desenvolvimento e aprendizagem: 
Wallon e a afetividade Estágio curricular supervisionado I

Atividades Complementares Educação infantil e políticas educacionais Pedagogia em espaços não escolares

Fundamentos filosóficos e sociológicos da educação Fazer pedagógico na educação infantil: 
linguagens, conhecimentos e avaliação

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

Língua Brasileira de Sinais - Libras II Processos de alfabetização e letramento Docência, ética do meio ambiente 
e consciência planetária

Didática geral: modelos pedagógicos Metodologia da alfabetização Literatura infantojuvenil

Psicologia do desenvolvimento da aprendizagem Metodologia do ensino da língua portuguesa: 
anos iniciais Estágio curricular supervisionado II

Desenvolvimento e aprendizagem: Piaget Metodologia do ensino da educação física Pensamento complexo e a educação 
para a compreensão

Desenvolvimento e aprendizagem: Vygotsky  Didática geral: projetos interdisciplinares Profi ssão docente: ética e competência profi ssional

Infância, cultura e docência Construção do pensamento lógico-matemático Construção do pensamento 
lógico-matemático Mídias e educação

Escrita acadêmica I Metodologia do ensino da matemática Escrita acadêmica IV

Políticas educacionais, legislação e 
organização do sistemaeducacional Metodologia do ensino das ciências da natureza

Metodologia do ensino da matemática Práticas 
transdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão

Didática geral: currículo e planejamento Metodologia do ensino das ciências sociais

DISCIPLINAS GERAIS

Organização do trabalho 
pedagógico na educação especial 

Acessibilidade e tecnologias assistivas

Deficiência física e mobilidade reduzida

Deficiência visual: cegueira e baixa visão

Transtorno do espectro autista (TEA)

Deficiência intelectual

Braille e soroban

Altas habilidades

Defi ciência múltipla e surdocegueira

Atendimento Educacional 
Especializado - AEE

Fundamentos da educação bilíngue

Língua Brasileira de Sinais - Libras IV

Aquisição e desenvolvimento 
da linguagem na criança surda

Língua Brasileira de Sinais - Libras V

Língua Brasileira de Sinais - Libras VI

Metodologia do ensino de Libras como L1

Língua Brasileira de Sinais - Libras VII

Língua Brasileira de Sinais - Libras VIII

Metodologia do ensino da língua 
portuguesa como L2 para surdos

Metodologia do ensino de Libras como L2

Literatura visual

Políticas e gestão na eeducação: 
gestão educacional & gestão escolar

Marketing educacional e 
gestão de imagem

Gestão administrativa e 
financeira da escola

Gestão de pessoas e 
relacionamentos na instituição

Gestão pedagógica: estruturação e 
implantação do projeto pedagógico

Gestão pedagógica: prática pedagógica 
docente e monitoramento 
das aprendizagens

Planejamento estratégico e 
gestão da avaliação institucional

Funções na gestão escolar: coordenação 
pedagógica e supervisão escolar

Funções na gestão escolar: 
orientação educacional

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

EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA PEDAGOGIA BILÍNGUE GESTÃO EDUCACIONAL



Informações 
e Ingresso

É muito simples ingressar nos cursos 
superiores da Uníntese:

• Duração: 4 anos letivos

• Modalidade: EAD

• Carga horária: 3.390h (1 habilitação) ou 3.930h (2 habilitações)

• Receba 10% em cashback

* desconto pontualidade 
condicionado ao pagamento até 
a data do vencimento da parcela.

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.

Mensalidade

de R$489,00 por:

R$145,47*

Vestibular
Diploma 

UniversitárioNota do ENEM Transferência

(férias e recessos não inclusos)



Acesse: unintese.com.br\unintese @unintese

Entre em contato para mais informações.

(55) 9 8404-8353
whatsapp


