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1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

Nome da Mantenedora: União Educacional de Cascavel – UNIVEL LTDA 

Endereço da Mantenedora: Avenida Tito Muffato, 2317 – CEP 85.806-080. 

Bairro: Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Base Legal da Mantenedora: Contrato Social registrado na Junta Comercial 

do Paraná, Agência Regional de Cascavel sob nº 41208085011, em 

07/10/2015, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 80.882.772./0001-33: Renato da 

Silva. 

Sócio Administrador: RENATO SILVA 

Nome da Instituição: Centro Universitário Univel 

Endereço de funcionamento do curso: Avenida Tito Muffato, nº  2317 – CEP 

85.806-080. Bairro: Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Atos Legais da IES: Credenciada através do Decreto de 10/02/1995, 

publicado no DOU de 13/02/1995. Regimento aprovado pela Portaria Nº.1740, 

de 08/08/2001. Credenciamento para oferta de cursos de graduação à 

distância pela portaria nº 325, de 16/04/2013. Recredenciamento publicado no 

DOU de 29/04/2015 – Seção I – p. 31, através da Portaria/MEC nº 317, de 

30/04/2015.  

 

MANTIDA: Centro Universitário UNIVEL, está localizada no mesmo endereço 

da mantenedora. O referido foi Credenciado pela Portaria/MEC nº 1.108, de 

13/09/2017, publicado no DOU, de 14/09/2017. 

 

CORPO DIRIGENTE: 

Reitor: Renato da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica: Viviane da Silva 

Pró-Reitor Administrativo: Lucas Renato da Silva 

Diretor de Desenvolvimento:  Nilton Nicolau Ferreira 

Diretor da Pós-Graduação: Lúcio Scheuer 

Diretor do Nead: Tiago Francisco Buosi 

 

 

1.1. Legislações pertinentes ao curso 

http://www.univel.br/
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BASES LEGAIS PARA ELABORAÇÃO DO PPC DO CURSO GRADUAÇÃO 
EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA EAD. 

A  elaboração  deste  Projeto  Pedagógico  fundamenta  na  sua  
aderência  à    MISSÃO INSTITUCIONAL e sua pertinência ao PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) E AO PROJETO 
PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI). 

Orienta-se pela legislação do Ensino Superior:  

Resolução CNE/CP nº 02, de 01/07/2015 - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada;  

Resolução nº 1, de 02/07/2019; Resolução CNE/CP nº 2, de 22/12/2017 

Decreto nº 9057, de 25/05/2017; Portaria Normativa nº 11, de 

20/06/2017; Decreto nº 9.235, de 15/12/2017 e Portaria nº 23, de 21/12/2017. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

Curso de: 
Graduação em Pedagogia – 

Licenciatura – EAD. 

Modalidade: A Distância 

Ato de Regulatório: 
Resolução/CONSU  nº 07, de 

19/12/2017. 

Integralização: Mínimo de 04 e máximo de 06 anos 

Regime de Oferta: Modular 

Turno: NSA 

Nº de Vagas Autorizadas 
460 (quatrocentos e sessenta) 

vagas. 

Coordenadora/ do Curso: 
Prof.ª Ms. Gislaine Buraki de 

Andrade 

Titulação e regime de Trabalho da 

Coordenadora: 
Mestre – Parcial 

Condições de ingresso Vestibular tradicional, Processo 

seletivo agendado, Transferências, 

http://www.univel.br/
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ENEM e Portador de Diploma. 

 

Equipe de Elaboração e/ou Revisão do PPC: 

Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

Colegiado do Curso; 

Coordenador de Pedagogia - EaD  

 

1.2 Justificativa de implantação do curso 

 

Atenta às transformações no mundo do trabalho e sem descuidar de 

seu compromisso de oferecer educação de qualidade o Centro Universitário 

Univel oferece o Curso de Graduação-Licenciatura na modalidade a 

distância,  fortalece o cumprimento de sua Missão Institucional, 

considerando que esta modalidade de educação é percebida como uma 

forma de preparar o aluno para atender às demandas do mundo do trabalho, 

oportunizar sua atualização por meio da educação continuada, fortalecer sua 

autonomia e aprofundar seus conhecimentos com vistas a ampliar as 

competências, habilidades e atitudes requeridas para o exercício do 

magistério profissional e a construção da cidadania. 

Considerando ainda que no Brasil, esta modalidade de ensino, a partir 

de 2016, vive um momento significativo de expansão e fortalecimento 

(MEC/INEP, Censo da Educação superior, 2017) possibilitando a inclusão de 

camadas diferenciadas da sociedade na educação superior. 

Conforme levantamento realizado no sistema e-MEC (2018), em 2016 

o país contava com 128 IES credenciadas para oferta de cursos a distância, 

as quais ofertavam 1.222 cursos de graduação, em 2017 este número 

passou para 281 IES e 2.774 cursos de graduação EaD. Por meio de 

levantamento realizado no mesmo sistema em 2018 o número de IES 

credenciadas para oferta da modalidade a distância passou para 441 e os 

cursos 3.557 (MEC/e-MEC, 2018). 

Quadro 15 - Brasil expansão da EaD 2016 - 2018 

http://www.univel.br/
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Crescimento da EaD no Brasil 

 

Ano No IES que oferta EaD No de cursos em EaD 

   

2016 128 1222 

   

2017 281 2774 

   

2018 (agosto) 441 3557 

   

 Fonte: MEC/e-MEC, 2018  

 

Contemporaneamente, a sociedade, marcada pelo desenvolvimento 

científico, tecnológico e cultural, pela velocidade da informação e da 

comunicação, pela reorganização do mundo do trabalho e pela utilização de 

novas linguagens que desencadeiam progressivamente transformações, tem 

acentuado a importância da educação como um fator fundamental do 

desenvolvimento, construção da cidadania e democratização baseada na 

inclusão e transformação da realidade, exigindo de seus cidadãos um nível de 

escolarização e conhecimentos especializados que se remetem a favor de 

práticas sociais que de fato os capacitem como o sujeito e a todos com os 

quais se relacionam profissionalmente. 

A função da educação se transforma nas sociedades atuais, em 

decorrência dos novos padrões de vida e de relacionamento que emergiram 

nas últimas décadas. O desenvolvimento científico e tecnológico e a natureza 

das transformações econômicas modificaram profundamente a estrutura e 

funcionamento das sociedades, atingindo-as em seus fundamentos. Mudou a 

natureza da vida econômica, social e cultural. 

Assim, entre os grandes desafios que se colocam hoje para a educação, 

encontra-se a necessidade de articular o que ocorre no mundo com os 

acontecimentos regionais e locais, com vistas a auxiliar na construção da 

cidadania e atenuar as desigualdades socais. 

Todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, 

necessitam gerir sua estrutura de forma eficaz para desenvolver produtos ou 

http://www.univel.br/
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serviços competitivos, a partir do trabalho de pessoas e aperfeiçoar a utilização 

de recursos. Nesse sentido, a boa gestão de qualquer organização é uma 

garantia de sua perenidade e sustentabilidade, principalmente na 

contemporaneidade, com as mudanças constantes dos paradigmas 

organizacionais. 

O Centro Universitário UNIVEL vem se atualizando para responder a 

estas novas demandas do mercado. E foi dentro desta perspectiva que o 

Centro Universitário UNIVEL desenvolveu e oferece à sociedade o Curso de 

Pedagogia na Modalidade a Distância. 

Por todos os fatores mencionados, os Projetos Pedagógicos dos cursos 

do Centro Universitário UNIVEL compõe-se de um conjunto de diretrizes e 

estratégias que expressa e orienta a prática pedagógica na formação de 

pessoas na graduação. O objetivo é possibilitar a reflexão crítica sobre a 

prática pedagógica desta Instituição de Ensino Superior – IES, por meio do 

alcance das propostas de cada curso. Assim, será continuamente repensado e 

aperfeiçoado, em um ciclo dinâmico de avaliação e mudança, na busca 

constante da melhoria de qualidade dos serviços oferecidos pelo Centro 

Universitário.  

Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no ano de 2017, indicam que a população estimada foi de 319.608 

habitantes, com variação superior de 11,68% em relação ao último censo 

realizado, sendo esta cidade também considerada a 5ª mais populosa do 

Estado (IBGE, 2017). A Cidade de Cascavel pertence a Mesorregião Oeste do 

Paraná, que abrange um total de 12,53% dos municípios do Estado. Entre as 

cidades pertencentes a Mesorregião estão: Altamira do Paraná, Anahí, Assis 

Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Bragante, Cafelândia, Campo Bonito, 

Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduva, Céu Azul, Corbélia, 

Diamante d'Oeste, Diamante do Sul, Entre Rios do Oeste, Espigão Alto do 

Iguaçu, Formosa do Oeste, Guaraniaçu, Ibama, Iguatu, Iracema do Oeste, 

Jesuítas, Laranjal, Lindo este, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, 

Nova Aurora, Nova Laranjeiras, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, 

Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Quedas do Iguaçu, Santa Lúcia, Santa 

http://www.univel.br/
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Tereza do Oeste, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Toledo, Três 

Barras do Paraná, Tupãssi, Vera Cruz do Oeste. 

Considerando os dados apresentadas sobre o potencial produtivo e a 

presença de um polo empresarial forte na Mesorregião, é relevante salientar 

que a demanda por serviços educacionais e a atuação do profissional de 

Pedagogia oriunda da população da Cidade de Cascavel é alta. Esta demanda 

está vinculada a importância de profissionais no processo de universalização 

da Educação Básica e nos espaços não escolares que exijam conhecimentos 

pedagógicos, com conhecimentos sobre a atuação pedagógica intencional e 

mediada, pautada nos conhecimentos científicos. 

No caso do Pedagogo é muito importante e especial, pois o crescimento 

socio-economico passa pela Educação Básica, e a mesma passou por 

regulamentações e expansões nas últimas décadas, exigindo profissionais 

capacitados no ambito pedagógico para atuar na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, demonstrando na atualizada a considerável necessidade de 

profissionais para a docência e gestão pedagógica, contribuindo para a 

melhoria da qualidade do ensino e expansão da ação pedagógica intencional 

nos ambientes escolares e não escolares, tornando-se uma profissão 

emergente e essencial. Este cenário torna-se bastante fértil para investimentos 

intelectuais e profissionais.  

Outro fator que justifica o desenvolvimento do Curso de Pedagogia é a 

sua ampla possibilidade de inserção regional. Na atualidade, a demanda por 

este curso é bastante significativa. Em regiões de ampla influência, 

especialmente da Região Sudeste e Sul do país, as perspectivas de 

crescimento da expansão educacional e da necessidade de profissionais 

capacitados são potencializadas.  

Em paralelo a esse contexto, destaca-se a consolidação de uma 

sociedade marcada pela velocidade da informação e da comunicação, pela 

reorganização das relações de sociais, políticas de trabalho que implicam em 

uma expansão das fronteiras culturais. A troca de experiências em tempo real 

tem acentuado a importância da educação como um fator fundamental do 

desenvolvimento, construção da cidadania e democratização baseada na 
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inclusão e transformação da realidade. Dessa forma, as demandas sociais e 

educacionais contemporâneas fundamentam a proposta do curso de 

Pedagogia – Licenciatura na modalidade à distância e também se fazem 

presentes nos conteúdos curriculares e nos procedimentos metodológicos 

utilizados no decorrer do curso para mediar o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Compreende-se que as novas tecnologias de aprendizagem 

encontram-se apoiadas no referencial teórico e atividades práticas do curso, e 

se constituem como ferramentas fundamentais no processo de mediação das 

relações de ensino e aprendizagem, produção do conhecimento científico, e 

formação de sujeitos críticos e participativos no cenário educacional. 

O Centro Universitário UNIVEL vem se atualizando para responder a 

estas novas demandas do mercado. E foi dentro desta perspectiva que o 

Centro Universitário UNIVEL desenvolveu e oferece à sociedade esta 

graduação em Pedagogia na Modalidade a Distância. 

A partir do contexto apresentado, a justificativa de oferta do Curso de 

Pedagogia na modalidade em EaD do Centro Universitário UNIVEL é 

apresentada pela expansão da área educacional, crescimento populacional e 

necessidade de profissionais qualificados na área que possam suprir a 

demanda existente da população de Cascavel e região. Esta necessidade 

possibilita a inserção regional do futuro profissional, uma vez que, a demanda 

por este curso é bastante significativa. A reflexão sobre a prática do profissional 

retoma os eixos fundamentais da prática profissional do pedagogo, quais sejam 

a docência ou gestão, inserindo a possibilidade do crescimento profissional.  

Nesse sentido, a formação inicial em Pedagogia busca a formação para 

a docência na Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e suas 

modalidades, bem como em Cursos de Formação de Docentes – em Nível 

Médio, por intermédio do fortalecimento dos fundamentos teóricos e das 

metodologias de ensino que recuperam a relação teoria e prática de forma 

consistente visando saber e ensinar de forma consciente sobre os elementos 

que motivam as opções teórico-metodológicas, presentes nos diferentes 

currículos. Por outro lado, a atuação no campo da gestão insere o pedagogo 
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em um universo que exige a compreensão da organização de pessoas, 

materiais, equipamentos, espaços e procedimentos, fundamentados em 

princípios legais, normativos e administrativos advindos das mantenedoras e 

do sistema educacional, exigindo o estudo da organização administrativa, legal 

e pedagógica da educação nacional nos diferentes tempos históricos com 

vistas à compreensão do tempo presente e suas diferentes implicações. 

 

1.3 Breve histórico da IES 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel,  foi 

credenciada pelo Decreto de 10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995. 

Suas atividades acadêmicas tiveram início em 26/02/1996, com o 1º  

Regimento aprovado pela Portaria nº. 1740, de 08/08/2001.  

Ao iniciar as atividades acadêmicas com infraestrutura alocada (1.995) 

que pertencia ao Colégio Auxiliadora, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 675. Em 

1.996 foi transferida para sede própria, sito a Avenida Tito Muffato, nº 2.317 

centro a IES contava com 04 cursos de graduação autorizados e com o número  

de 320 alunos. Ressalta-se que a IES foi credenciada para oferta de cursos de 

graduação na modalidade a  distância pela portaria nº 325, de 16/04/2013.  

 O primeiro  recredenciamento da Faculdade ocorreu pela Portaria nº 

423, de 30/04/2015, publicado no DOU, de 29/04/2015, e o  credenciamento do 

Centro Universitário UNIVEL pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017, 

publicado no DOU,  de 14/09/2017. 

O Centro Universitário possui 07(sete) Polos de Apoio presencial na 

modalidade de Educação a Distância – EaD,  sendo 01(um) Polo/Sede, 01(um) 

em Marechal Cândido Rondon/Pr, 01(um) em Palotina/Pr, 01 em 

Medianeira/Pr,  01(um)  Assis Chateaubriand, 01 (um) Cafelândia e 01 (um) em 

Laranjeiras do Sul e atualmente estão sendo oferecido 05 (cinco) cursos na 

Modalidade a Distância de Pós Graduação Lato Sensu no  Polo/Sede 

 O  Centro Universitário UNIVEL atualmente  possui 5.158 alunos 

matriculados na graduação, sendo 4.180 (presencial) e 978 (modalidade a 

distância)  e 1.836 alunos nos cursos de pós-graduação lato sensu, sendo 
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1.512 (presencial) e 324 (na modalidade a distância), totalizando 6.994 alunos. 

O Centro Universitário possui atualmente 119 docentes e 212 técnico-

administrativos.   

A instituição possui atualmente  uma área de 97.682,84m² com 

27.002,48m² de área construída, com edificações especialmente desenvolvidas 

para as condições da região e 17.000m2 em estacionamento para carros e 

motos, devidamente demarcados conforme a legislação de trânsito e área livre 

de 53.680,36m² de terreno para futuras edificações. 

 

1.3.1 Cursos Na modalidade Presencial- Licenciatura e Bacharel 
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Cursos 

Duração 
Semestres 

Turnos e Vagas/ 
Anuais 

Situação legal Autorização / 
Renovação/Reconhecimento 

Min Máx 
Diurno/ 
Noturno 

Vagas 

Administração 8 12 N 200 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento  SERES  
nº267,  de 03/04/2017 - 
D.O.U. de 04/04/2017 - 
pág.81. 

Agronomia 10 15 N 150 
Portaria de Autorização nº 
303 de 07/04/2017- D.O.U de 
10/04/2017- pág. 14 

Arquitetura e 
Urbanismo 

10 15 N 120 
Portaria de Autorização 
nº685 de 07/07/2017- D.O.U 
de 10/07/2017 – pág.23 

Artes 
(Licenciatura) 

6 9 N 120 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento  SERES nº 
276 de 20/04/2018 – D.O.U 
de 23/04/2018 pág. 37 

Biomedicina 8 12 N 60 
Resolução/CONSU de 
Autorização n° 03 de 
28/09/2017 

Ciências 
Contábeis 

8 12 N 230 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento  SERES  
nº267,  de 03/04/2017 - 
D.O.U. de 04/04/2017 - 
pág.81. 
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Direito 10 15 D/N 395 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento  SERES  
nº267,  de 03/04/2017 - 
D.O.U. de 04/04/2017 - 
pág.81. 

Educação 
Física 

8 12 N 60 
Resolução de Autorização 
n° 03 de 28/09/2017 

Engenharia 
Civil 

10 15 N 180 
Portaria de Autorização nº 
134 de 06/05/2016 – D.O.U 
de 09/05/2016 pág.28 

Engenharia de 
Produção 

10 15 N 120 
Portaria de Autorização nº 
267 de 27/03/2015- D.O.U de 
30/03/2015 pág.22 

Engenharia 
Mecânica 

10 15 N 120 

Portaria de Autorização nº 
311 de 15/07/2016- D.O.U de 
18/07/2016 

pág.17 

Fisioterapia 8 12 N 120 
Resolução de Autorização 
n° 03 de 28/09/2017 

Jornalismo 8 12 N 100 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento nº267,  de 
03/04/2017 - D.O.U. de 
04/04/2017 - pág.81. 

Medicina 
veterinária 

10 15 N 120 
Resolução de Autorização 
n° 03 de 28/09/2017 
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Nutrição 8 12 N 60 
Resolução de Autorização 
n° 03 de 28/09/2017 

Pedagogia 8 12 N 120 

Portaria de   Renovação de 
Reconhecimento nº 915, de 
27/12/2018 - D.O.U de 
28/12/2018, pág. 156. 

Publicidade e 
Propaganda 

8 12 N 80 

Em andamento 

Comissão recebida 
em:10/02/2019com Conceito 
(5). 

Psicologia 10 15 N 80 
Portaria de Autorização nº 
866 de 10/12/2018 – D.O.U 
de 11/12/2018 pág.73 

Odontologia 8 12 D 80 
Portaria de Autorização nº 
866 de 10/12/2018 – D.O.U 
de 11/12/2018 pág.73 

1.3.2 Cursos na modalidade à distância – Licenciatura e Bacharel 

 

Cursos 

Duração 
Semestres 

Turnos e Vagas/ 
Anuais 

Situação legal Autorização / 
renovação/Reconhecimento 

Min Máx 
Diurno/ 
noturno 

Vagas 
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Administração 
EAD 

8 12 NSA 150 
Portaria  de   Autorização nº 
1.041, de 03/10/2017- D.O.U 
de 04/10/2017. 

Contábeis 
EAD 

8 12 NSA 500 
Resolução/ CONSU de 
Autorização nº4, de 
29/09/2017 

Pedagogia 
EAD 

8 12 NSA 460 
Resolução/ CONSU de 
Autorização nº07, de 
19/12/2017 

 

1.3.3 Cursos Superiores em Tecnologia (Presenciais) 

 

Cursos 

Duração 
semestre
s 

Turnos e 
Vagas/ Anuais 

Situação legal Autorização 
/ 
renovação/Reconheciment
o 

Min Máx 
Diurno/ 
Noturn
o 

Vaga
s 

Análise de 
Desenvolviment
o de Sistemas 

6 9 N 100 

Portaria  de   Renovação de 
Reconhecimento nº 915, de 
27/12/2018 - D.O.U de 
28/12/2018, pág. 156. 

Design gráfico 4 6 N 80 Portaria  de  Autorização nº 
202, de 02/06/2016 - D.O.U 
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de 06/06/2016, pág. 20. 

Fotografia 4 6 N 80 

Portaria  de  Renovação de 
reconhecimento nº 202, de 
02/06/2016 - D.O.U de 
06/06/2016, pág. 20. 

Gastronomia 4 6 N 120 

Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 
03/04/2017 - D.O.U de 
04/04/2017, pág. 70 

Gestão 
Comercial 

4 6 N 150 

Portaria  de  Renovação de 
reconhecimento  nº 267, de 
03/10/2017 - D.O.U de 
04/10/2017, pág. 22 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

4 6 N 150 

Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 
03/04/2017 - D.O.U de 
04/04/2017, pág. 70 

Gestão 
Financeira 

4 6 N 120 

Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 
03/04/2017 - D.O.U de 
04/04/2017, pág. 70 

Logística 4 6 N 100 

Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 
03/04/2017 - D.O.U de 
04/04/2017, pág. 70 

Processos 
Gerenciais 

4 6 N 100 
Portaria  de  Renovação  de 
reconhecimento  nº 267, de 
03/04/2017 - D.O.U de 
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04/04/2017, pág. 70 

 

1.3.4 Cursos Superiores em Tecnologia (na modalidade à distância) 

Cursos 

Duração 
Semestres 

Turnos e Vagas/ 
Anuais 

Situação legal Autorização / 
Renovação/Reconhecimento 

Min Máx 
Diurno/ 
Noturno 

Vagas 

Gestão 
Comercial 
EAD 

4 6 NSA 195 

Portaria  de 
Reconhecimento  nº 1039, 
de 03/10/2017 - D.O.U de 
04/10/2017, pág. 22 

Gestão 
Financeira 
EAD 

4 6 NSA 195 

Portaria  de 
Reconhecimento  nº 899, de 
20/12/2018- D.O.U de 
21/12/2018, pág. 25 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 
EAD 

4 6 NSA 195 

Em andamento 

Comissão recebida em: 
15/05/2019 com Conceito 
(5). 

Logística 
EAD 

4 6 NSA 195 

Portaria  de 
Reconhecimento  nº 846, de 
29/112018 - D.O.U de 
30/11/2018, pág. 15. 
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Processos 
Gerenciais 
EAD 

4 6 NSA 195 

Em andamento 

Comissão recebida em: 
10/03/2019 com Conceito 
(5). 

 

Tabela 1: Conceitos Avaliativos Externos da IES 2019/1 

Relação de 
Cursos 

Nota 
ENADE 
Ciclo 
2012 

Nota 
ENADE 
Ciclo 
2015 

Nota 
ENADE 
Ciclo 
2017 

Conceito/MEC 
CPC 

Conceito/MEC 
– CC 

Administração (4) (4) - (3) - 

Administração-
EaD 

- - - - 
(4) 

Arquitetura - - - - (3) 

Direito* (4) (4) - (3) (4) 

Ciências 
Contábeis 

(3) 
(4) 

- (3) - 

Gestão 
Financeira 

(4) 
(4) 

- (4) (4) 

 
* Selo OAB Recomenda 2016-2018                                                                  
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Gestão 
Comercial 

(4) 
(4) 

- (4) (4) 

Jornalismo (3) (4) - (4)  

Logística (4) (4) - (3) (4) 

Processos 
Gerenciais 

(4) 
(4) 

- (4) (3) 

Recursos 
Humanos 

(4) 
(4) 

- (3) (3) 

TADS 

(4)  

 

 

(4)  (3) (3) 

Artes-
licenciatura 

- 
 

- - (5) 

Pedagógia – 
EaD 

- 
- 

- - (4) 

Gastronomia - (3) - (3) (4) 

Pedagogia (4)  - (4)  - (4) 

Gestão 
Comercial – 
EaD 

- 
 

- - (5) 
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- 

Recursos 
Humanos – 
EaD 

- 

 

- 

- - (5) 

Gestão 
Financeira – 
EaD 

- 

 

- 

- - (4) 

Processos 
Gerenciais –
EaD 

- 

 

- 

- - (5) 

Logística EaD - - - - (5) 

Segurança no 
Trabalho EaD 

- 
- 

- - (4) 

Engenharia 
Civil 

- 
- - 

- (4) 

Engenharia 
Mecânica 

- 
- - 

- (4) 

Fotografia - - - - (4) 

Design Gráfico - - - - (4) 
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Psicologia 

- 

 

- - 

- (5) 

Odontologia - - - - (5) 

Publicidade e 
Propaganda 

- 
- - 

- (5) 

Fonte: MEC/INEP 

Tabela 2: Índice Geral de Cursos, Conceito Institucional e Contínuo: 

ANO IGC IGC CONTÍNUO CI 

2017  3 2.7610 4 

2010 (EAD) - - 4 

 

 

 

 

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

24 
 

 

 

 

1.4 Identidade Estratégica 

 

1.4.1 Missão 

 

O Centro Universitário UNIVEL tem como missão “ser um centro de 

excelência em educação superior, orientado para gerar consciência 

crítica, formando empreendedores com o perfil que as transformações da 

sociedade exigem, integrados com a realidade regional”. 

 

1.4.2 Visão 

 

A UNIVEL busca “ser reconhecida como uma instituição universitária de 

referência local e regional”.  

 

1.4.3 Valores Institucionais 

 

• Verdade; 

• Justiça; 

• Ética; 

• Comprometimento; 

• Solidariedade; 

• Voluntariado; 

• Inovação; 

• Responsabilidade Social. 
 

Perfil 

Enquanto perfil: O Centro Universitário Univel é uma instituição 

comprometida com o valor do ser humano, com sua formação e realização 

enquanto profissional e pessoa. Três importantes pilares institucionais orientam 

a Educação Superior promovida na Univel por meio de suas Grandes Áreas de 
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Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias, área de saúde e 

Tecnologias: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.  

 

2. Contexto Socioeconômico do Oeste do Paraná 

 

Constituída por 50 municípios, a região Oeste do Paraná possui cerca 

de 1.309.564de habitantes, segundo estimativa IBGE/2017 a maior parte em 

torno de1.106.000 de habitantes residem na área urbanas. Mas é a integração 

com as atividades do campo que garante um desenvolvimento diferenciado em 

relação a outras regiões do Estado. 

A economia dinâmica, resultado de cadeias produtivas sólidas, gera 

riquezas e atrai novos negócios, o que resulta em mais empregos e propicia 

melhorias constantes na qualidade de vida de sua população. A Figura 1 

apresenta o Mapa do Estado do Paraná e a proporção da Região Oeste do 

Paraná. 

 

 

 

Mapa do Estado                                       Mapa da Região Oeste  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

26 
 

 

As cadeias produtivas da região são importantes fontes de geração de 

empregos. Dos cerca de 310 mil empregos formais em 37.099 

estabelecimentos do Oeste do Estado, mais de 51 mil (17%) são gerados pela 

cadeia produtiva agroalimentar; 4 mil pela cadeia produtiva farmacêutica; 3 mil 

pela cadeia produtiva material de transporte; e quase 9 mil pela cadeia 

produtiva do turismo. Os dados sócio demográficos comprovam a pujança da 

região. 

O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 11.320.892 

habitantes, conforme dados do IBGE (2017). A Mesorregião Oeste do Paraná 

representa 12,53% do total dos municípios do Estado. Alguns dados são de 

relativa importância, principalmente os referentes à população rural e urbana, 

densidade demográfica, taxa de mortalidade e natalidade infantil e número de 

empregados por atividade econômica. 

A população da Mesorregião Oeste do Paraná tem apresentado 

crescimento ao longo dos anos. Entre a década de 1980 e 1990 houve um 

crescimento de 6%, no ano 2000 o crescimento foi de 12% e em 2010 houve 

aumento de 7%. Entre o período de 1980 e 2010 a Mesorregião Oeste do 

Paraná está classificada como a terceira mais populosa do Estado e é a quarta 

região que apresentou o maior crescimento do Estado. O Gráfico 1 apresenta o 

crescimento da população da Mesorregião do Oeste do Paraná ao longo dos 

anos.  

 

Gráfico 1 – Crescimento e variação da População da Mesorregião do Oeste do Paraná 

de 1980 a 2010 
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Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 

O Gráfico 1 ilustra o percentual de evolução do número populacional da 

Região Oeste do Paraná. É perceptível, com base na variação dos dados que a 

população tem crescido ao longo dos anos, principalmente a partir da década 

de 2000. 

A distribuição populacional entre urbana e rural no Estado do Paraná 

apresentou modificações ao longo dos anos. Até a década de 1970 havia uma 

maior predominância da população rural, a qual representava para o Estado 

63,9%, percentual muito acima da população urbana que era de 36,1%. Após 

trinta anos, este cenário foi modificado como consequência do êxodo rural. 

Dados desse período indicam que em 2000 haviam no Estado do Paraná 

81,42% da população urbana, em relação à 18,58% da população rural. Em 

2010, os dados apesar de similares apresentaram aumentos, tendo sido 

atribuído o percentual de 85,33% para a população urbana e 14,67% da 

população rural. 

Os indicadores do Estado do Paraná foram refletidos na Mesorregião 

Oeste, cujo cenário de saída de indivíduos do campo em busca de melhores 

condições de vida nas cidades foi similar. Dados extraídos das estatísticas do 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) 

indicam que este aumento na população urbana passou a ocorrer 
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principalmente a partir da década de 1980, tendo se intensificado, cada vez, 

mais nos últimos anos. O Gráfico 2 apresenta a diferença em relação a 

proporção da população urbana e rural da Mesorregião Oeste do Paraná entre 

1980 e 2010.  

 

Gráfico 2 – Percentual da população urbana em relação à população rural da 

Mesorregião Oeste do Paraná entre 1980 e 2010. 

 

 

Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 

O Gráfico 2 indica que a população rural da Mesorregião Oeste do 

Paraná, a partir do ano de 2000 se apresenta inferior à 20% (18,40%), em 

contrapartida, a população urbana apresentou valores acima de 80% (81,60%). 

Observa-se que existe uma tendência de que tais valores cresçam a partir de 

uma progressão geométrica, ocorrido principalmente em decorrência do 

crescimento das cidades e, como consequência, aumento na oferta de 

emprego.   

O município de Cascavel está inserido na Região Oeste do estado do 

Paraná com uma população estimada pelo IBGE/2017 em 1.309.564 

habitantes. A microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste 

Paranaense  Sua população foi estimada pelo IBGE em 2017 em 459.734 

habitantes e está dividida em dezoito municípios. Essa região possui uma área 
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total de 8.515,24 km². A cidade de Cascavel conta hoje com 319.608 

habitantes conforme estimativa para 2017, e representa o 5º município mais 

populoso do Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O principal setor 

econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 4.000 estabelecimentos 

agropecuários. Ainda há cerca de 14.458 estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços. Pela sua localização, o município prosperou no 

comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor atacadista, de 

saúde e de ensino superior. Outros ramos que têm experimentado forte 

crescimento são os de metalurgia e de confecção. 

Em 2014, a Revista Exame classificou a cidade de Cascavel como a 43ª 

melhor cidade do Brasil, em pesquisa realizada pela Delta & Finance, a partir 

da análise de dados como finanças, governança, bem-estar, economia, 

segurança, qualidade de domicílios, saúde, educação digital e geral, 

consolidando diversos atributos das cidades em um índice que permita 

mensurar as diversas dimensões do processo de desenvolvimento 

socioeconômico e de seus habitantes. 

A Tabela 1 apresenta os dados educacionais da Microrregião de 

Cascavel e do Estado do Paraná, conforme dados extraídos das estatísticas do 

IPARDES (2018). 

Tabela 1 – Dados educacionais da Microrregião de Cascavel e do Estado do Paraná 

Educação 
Fonte Data 

Micro 

Região Estado 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2017 8.495 201.955 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2017 11.657 261.283 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2017 60.051 1.423.553 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2017 19.526 439.765 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2017 3.032 78.901 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2016 19.887 384.632 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010      - 6,28 

Fonte: IPARDES (2018) 
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Os Indicativos apresentados na Tabela 1 mostram que a grande maioria 

dos profissionais do Estado do Paraná ainda não teve acesso aos bancos 

acadêmicos, principalmente se compararmos com o elevado número de alunos 

matriculados no ensino médio na microrregião de Cascavel, sendo estes 

potenciais alunos para o ensino superior. Especificamente no âmbito da cidade 

de Cascavel a Tabela 2 apresenta o número de matrículas ensino médio e 

educação profissional do município, conforme Sinopse Estatística da Educação 

Básica do ano de 2017, divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 28 de fevereiro de 2018. 

 

Tabela 2 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional do Município 

de Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

As informações presentes na Tabela 2 indicam que no contexto 

educacional da região oeste do Paraná, o município de Cascavel é responsável 

por 17.850 matrículas no ensino médio e educação profissional, o que indica 

que tais alunos poderão a vir ingressar no ensino superior. 

A microrregião geográfica de Cascavel é formada por 18 municípios, 

sendo eles Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo 

Bonito, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante 

do Sul, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa 

Tereza do Oeste e Três Barras do Paraná. Dispondo destes números, 

informações divulgadas pelo INEP em fevereiro de 2018 apresentam as 

Censo 

Ano 

Região  

UF 

Ensino Médio 
Total 

Ensino 

Médio 

Educação Profissional 

Total 

Educ. 

Prof. 

 

Total 

Geral 
Ensino 

médio 

Integrado à 

Educ. 

Profissional 

Normal 

Magistério 

  

Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 13.203 1.856 105 15.164 160 2.526 2.686 17.850 
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estatísticas sobre número de matrículas ensino médio e educação profissional 

da Microrregião de Cascavel, conforme apresenta a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional da 

Microrregião de Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

O total de matrículas no ensino médio e educação profissional na 

Microrregião de Cascavel são de 24.730. Esses dados indicam que existe uma 

possível demanda de alunos oriundos destas modalidades de ensino para 

ingresso no ensino superior 

 

3.ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

 

3.1 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

Considerando o Regimento do Centro Universitário - UNIVEL, cabe ao 

Coordenador, ao Colegiado de Curso e ao NDE (Núcleo Docente Estruturante) 

sua gestão, em articulação com as demais instâncias acadêmico-

administrativas, visando a realização dos objetivos do curso em consonância 

com a finalidade da Instituição. 

 A IES, como um todo, busca, de forma integrada e coerente, a 

realização concreta dos objetivos descritos no Regimento Interno, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, no PPI, que abordam as políticas institucionais, 

destacando-se as políticas de ensino, pesquisa e extensão: 

- Ensino: Centradas na relação ensino – aprendizagem, na articulação 

entre teoria e prática, e em um currículo integrado, as políticas de ensino 

Censo 

Ano 

Região  

UF 

Ensino Médio 
Total 

Ensino 

Médio 

Educação Profissional 

Total 

Educ. 

Prof. 

 

Total 

Geral 
Ensino 

médio 

Integrado à 

Educ. 

Profissional 

Normal 

Magistério 

  

Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 19.526 1.922 534 21.982 160 2.588 2.748 24.730 
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buscam propiciar ao aluno uma formação global que lhe permita construir 

competências, hábitos, habilidades e atitudes de forma crítica e criativa, 

estimulando-o a resolver problemas, estudar casos, intervir em realidades, 

prever crises, fazer predições sempre de forma ágil, versátil e ética, buscando 

seu auto aprimoramento e auto realização como pessoa e como cidadão, 

qualificando-o profissionalmente, tornando-o ciente de suas responsabilidades, 

usando para isso os recursos do conhecimento em seus vários níveis e 

modalidades, além das vivências e intervenções em realidades do seu 

cotidiano próximo ou remoto. A problematização, compreensão e análise do 

contexto local se fundamentam nas atividades de estágio supervisionado e 

práticas supervisionadas, que articulam teoria e prática e contribuem no 

processo de formação do estudante e fortalecem seu vínculo social e a 

identificação com a profissão. 

- Pesquisa: Desenvolver o gosto pela pesquisa através da iniciação 

científica, a ação criadora, responsável e ética, a partir de uma postura de 

investigação, reflexão, de curiosidade perante o novo e o diferente, buscando 

novos conhecimentos e procedimentos que possam complementar e estimular 

o ensino-aprendizagem a alcançar graus mais elevados de excelência e 

melhorar a qualidade de vida da população envolvida, respeitando valores 

culturais e éticos, comprometendo-se com a profissão e sociedade.  

- Extensão: Integrar de forma efetiva e permanente, as atividades de 

extensão às suas propostas de ensino e de pesquisa para que possam 

corresponder às necessidades e possibilidades da instituição envolvida, na 

realidade local, regional e da sociedade como um todo, unindo por objetivos 

comuns as suas comunidades interna e externa com benefício para ambas.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia na modalidade em EaD 

do Centro Universitário UNIVEL, mantém articulação com o PDI e PPI 

atendendo às políticas voltadas para a graduação, buscando a qualificação, a 

dinamização, a diversificação e a ampliação de oportunidades que resultem na 

melhoria da qualidade acadêmica e de sua contribuição ao desenvolvimento no 

contexto social e regional de sua abrangência. O Centro Universitário - 

UNIVEL, para atender de modo cada vez mais satisfatório à realidade social e 
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profissional, local e regional, trabalha com currículos flexíveis, possibilitando 

aproveitamento de estudos e de competências, bem como a inserção do aluno 

na vida profissional, enquanto dá continuidade à sua formação acadêmica.  

Algumas políticas definidas para a área acadêmica são:  

a) Priorizar a integração do ensino, a iniciação cientifica e da extensão;  

b) Priorizar a formação de profissionais e cidadãos socialmente 

responsáveis e empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, aptos 

à participação no desenvolvimento da sociedade em que interagem;  

c) Estabelecer áreas preferenciais para o desenvolvimento de cursos, 

orientando-os para responder às demandas do mercado de trabalho local, 

regional e nacional;  

d) Aprimorar a qualidade do estudante universitário, na sua formação 

científica, que reflita no preparo profissional, capacitado a enfrentar os desafios 

da sociedade contemporânea. 

e) Desenvolver um comportamento ético, solidário e sensível às 

diferentes realidades de atendimento à saúde, que contribua na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas envolvidas.  

f) Integrar a comunidade acadêmica com a realidade local através da 

participação em atividades de extensão voltadas ao atendimento, orientação e 

prevenção da população com relação à saúde psicológica através de alguns 

dos projetos já instituídos na IES como: Conexões Humanas, Dia da 

Responsabilidade Social, Projeto Geração (atendimento à 3ª idade). Sendo 

assim, percebe-se que a UNIVEL oportuniza situações concretas vinculadas à 

prática profissional dos discentes, visando os desempenhos técnico, humano e 

político. 

g) Atuar de maneira interdisciplinar e integrada aos demais cursos de 

atuação da área da saúde da IES, na promoção do atendimento à saúde da 

comunidade local.  

h) Contemplar valores propostos dos fundamentos da estética da 

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também os 

princípios específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e 

contextualização. 
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Destaca-se que esta Proposta Curricular foi elaborada e é 

constantemente aprimorada a partir do diálogo com as políticas apresentadas 

no PDI e no PPI da IES, no que tange às políticas institucionais e às práticas 

do curso. O ensino e extensão são ações praticadas nas atividades regulares 

do curso. A ética como postura e o compromisso social como atitude, são 

estimulados pelos docentes dentro do cotidiano do processo de ensino 

aprendizagem.  

As abordagens destes temas na Educação Superior apresentam-se 

como uma necessidade importante na formação dos acadêmicos, tendo em 

vista sua atuação direta e indireta com as pessoas na inserção no mercado de 

trabalho. As decisões e os encaminhamentos do cotidiano da profissão trazem 

desafios relacionados com as relações humanas, que precisam ser trabalhados 

nas várias atividades constituindo o percurso dos acadêmicos no seu curso de 

graduação. 

 Assim, o Centro Universitário - UNIVEL, no cumprimento dos marcos 

regulatório e no intuito de contribuir para a completude da formação dos 

egressos para uma atuação assertiva em relação às atuais demandas sociais, 

estabelece os seguintes princípios: 

• Aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto histórico das 

áreas de códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências da natureza e 

matemáticas, buscando vigorosa e metodicamente a construção do 

conhecimento por intermédio da livre discussão do ensino, da pesquisa e da 

extensão, fazendo da ação profissional sempre uma ação retomada do 

passado para o presente e o futuro; 

• Produção e construção do conhecimento de forma sistematizada e 

sistêmica, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva 

criativa e interdisciplinar; 

• Conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão e crítica do 

que nos é oferecido pela observação e pela experiência do mundo físico e 

social, bem como pelas mídias tecnológicas disponíveis; 

• Valores propostos devem contemplar os fundamentos da estética da 

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também os 

http://www.univel.br/
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princípios específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

Na esteira desses princípios referenciados o Centro Universitário – 

UNIVEL propõe as seguintes diretrizes para o atendimento da legislação pelos 

cursos:  

• Criar e difundir culturas, conhecimentos, produção artística, 

científica e tecnológica; 

• Desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação 

continuada, 

• Incentivar o raciocínio crítico;  

• Prover práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas; 

• Formar, nas diversas áreas do conhecimento, profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico e político local, 

regional e nacional; 

• Preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da 

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo; 

• Incentivar a pesquisa científica, com vistas ao desenvolvimento 

acadêmico, tecnológico e social; 

• Socializar conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos; 

• Priorizar o atendimento às carências locais, regionais e nacionais, 

atendendo a comunidade via serviços específicos e estabelecendo relações de 

parceria; 

• Valorizar e oferecer espaços para consolidação rotineira das 

atividades de extensão; 

• Considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos 

aspectos, como ser social, biológico, psicológico, político e cultural e sujeito 

histórico. 

O Centro Universitário, em atendimento as legislações, princípios e 

diretrizes estabelecidos, propõe que os PPCs garantam que as referidas 

temáticas sejam contempladas de forma transversal ao longo da integralização 

do currículo. Tais temas não constituirão uma disciplina específica, mas 

permeará todo o curso através de atividades complementares, atividades de 

http://www.univel.br/
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pesquisa e extensão e, principalmente, atitudes e valores apresentados pelo 

corpo docente, discente e colaboradores, numa visão interdisciplinar. 

Todas as políticas institucionais que estão inseridas para o âmbito do 

Curso de Pedagogia relacionam-se claramente com o desenvolvimento do 

perfil do egresso deste curso, buscando tanto a formação de competências e 

habilidades de formação geral e ética do acadêmico, bem como das 

competências e habilidades de formação técnicas e específicas, a serem 

explicitadas claramente no perfil do egresso claramente dispostas nos itens 2.3 

deste PPC.  

O tratamento da educação ambiental, direitos humanos e da educação 

das relações étnico-raciais, no âmbito do Curso, vem ocorrendo pela oferta de 

disciplinas e de forma transversal, e sob o entendimento de que uma e outra 

são práticas sociais que interagem e se situam no campo dos direitos humanos 

e da cidadania, a serem trabalhadas em disciplinas específicas do curso. 

O Curso de Pedagogia Modalidade EaD do Centro Universitário UNIVEL 

preza pela qualidade de ensino de seus acadêmicos, bem como pela inovação 

nas metodologias de ensino e nos conteúdos curriculares, que estarão 

demonstrados nas ementas de cada uma das unidades curriculares bem como 

no item 2.4 que apresenta a estrutura curricular do curso com conteúdos 

diferenciados e inovadores de ensino, pesquisa e extensão.  

 

3.1.1 Políticas de atendimento a Pessoa com Deficiência 

No âmbito educacional da IES, a acessibilidade não se traduz somente 

na eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a promoção plena de condições 

para o acesso e permanência na educação superior, bem como, o atendimento 

pleno das necessidades educacionais especiais. 

A inclusão na educação constitui uma proposta que representa valores 

simbólicos importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente 

educacional favorável. Implica a inserção de todos, sem distinção de condições 

linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, 

socioeconômicas. Além disso, requer sistemas educacionais planejados e 

organizados que deem conta da diversidade dos alunos e ofereçam respostas 

http://www.univel.br/
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adequadas às suas características e necessidades. As diferenças são vistas 

não como obstáculos para o cumprimento da ação educativa, mas, sim, como 

fatores de enriquecimento. 

Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, 

educacionais e arquitetônicas), para que a aprendizagem pretendida seja 

alcançada. 

Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática 

inclusiva existe uma série de ações que precisam ser desenvolvidas ou 

continuadas. Ressaltamos a necessidade de uma formação inicial e continuada 

para os professores e todos os envolvidos no processo, bem como a 

importância de parcerias entre as instituições de ensino, do trabalho e setores 

empresariais para o desenvolvimento dessas políticas. 

A constituição de uma política para alunos com deficiências especiais 

representa para a IES, o cumprimento dos próprios princípios regimentais e de 

seu compromisso social. 

O apoio acadêmico aos portadores de necessidades especiais ou com 

mobilidade reduzida é constituído por um conjunto de ações que abrangem 

diferentes naturezas de atendimento. No Centro Universitário UNIVEL, eles têm 

uma atenção personalizada através de projetos que visam não apenas cumprir 

as exigências legais, mas sobretudo, permitir que tenham uma vida 

universitária plena. 

Para o acadêmico da modalidade à distância que apresente dificuldades 

para a realização de atividades funcionais no seu dia a dia ou precisa de auxílio 

de outras pessoas para conseguir realizá-las adequadamente (PNE – Pessoas 

com Necessidades Especiais), a IES quando solicitada, para cada tipo 

específico de necessidade, orientarão uso de TA – Tecnologias Assistivas e, 

quando necessário, disponibilizando em seus polos o acesso a essas 

tecnologias, com a finalidade de responder às necessidades concretas de cada 

aluno e possibilitar sua interação com o computador para melhor 

aproveitamento do processo de Ensino e Aprendizagem. 
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3. 1.1.1 Para alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida 

Conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 

ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 

7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003, para os alunos portadores de 

deficiência física, a IES apresenta as seguintes condições de acessibilidade:  

• Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo 

(eliminação de barreiras arquitetônicas);  

• Vagas reservadas no estacionamento;  

• Rampas com corrimãos e rampa de embarque e desembarque, 

elevadores sinalizados, guia fixado no piso e porta de acesso à biblioteca 

facilitando a circulação de cadeira de rodas;  

• Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir 

o acesso de cadeiras de rodas;  

• Barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

• Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários. 

 

3.1.1.2 Para alunos com deficiência visual 

Garantia de acesso ao ensino e estímulo ao aprendizado do aluno com 

deficiência visual leve e plena. Material produzido em BRAILE disponível na 

biblioteca. Laboratórios disponíveis para uso de programas de computador 

como Winvox, Papovox entre outros, que permite que um livro seja escaneado, 

transformando-o em arquivo audível e transferências para endereços 

eletrônicos. Permite-se o uso de gravadores convencionais existentes no setor 

de audiovisual, com auxílio dos funcionários responsáveis pelo suporte de 

atendimento. Para alunos que são deficientes leves, são feitas cópias com 

fontes maiores com ampliação dos textos impressos. A IES também possui 

piso táctil e placas de identificação dos espaços em Braille. 

 

3.1.1.3 Para alunos com deficiência auditiva 

Garantia de acesso ao ensino e estímulo ao aprendizado do aluno 

surdo. Para o atendimento do aluno surdo, O Centro Universitário UNIVEL 
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conta com profissionais de libras (serviços de tradutor e intérprete de libras) 

para acompanhar todas as aulas, qualificado para desempenhar tal atividade, 

bem como, os recursos didáticos para apoiar o ensino aprendizagem dos 

acadêmicos com deficiência auditiva.  

Os docentes apresentam todo o material do curso na plataforma RM 

TOTVS, dando pleno acesso à gestão de conteúdos aos alunos surdos, fora do 

ambiente acadêmico. 

A Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, em cumprimento à legislação 

específica é oferecida como Componente Curricular Optativo em todos os 

cursos de Bacharelado e Tecnologia e como Componente Curricular 

Obrigatório nos cursos de Licenciatura, capacitando os docentes e 

colaboradores ao longo do ano. 

 

3.1.1.4 Para alunos com transtorno do espectro autista 

O atendimento das pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) é 

contemplado em todo território nacional pelas políticas de educação inclusiva, 

numa perspectiva de superação às perspectivas de exclusão, segregação e 

integração historicamente aplicadas. 

No entanto, a Educação Inclusiva busca a centralidade da organização 

sociopolítica na busca pela preservação dos direitos individuais do cidadão e 

seu atendimento de acordo com sua especificidade.  

Para tanto, o Transtorno Espectro Autista (TEA), abordado pela Lei N° 

12.764 institui a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), de 27 de dezembro de 2012, o art. 3º da referida Lei, define os 

direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:  

I - A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer;  

II - A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;  

III - O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral 

às suas necessidades de saúde, incluindo:  

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;  

b) o atendimento multiprofissional;  
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c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;  

d) os medicamentos;  

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;  

IV - O acesso:  

a) à educação e ao ensino profissionalizante; 

b) à moradia, inclusive à residência protegida;  

c) ao mercado de trabalho;  

d) à previdência social e à assistência. 

Neste contexto, a IES, assume o compromisso de atender as 

regulamentações legais, a todos os acadêmicos autistas (TEA), bem como 

desenvolver, junto à comunidade acadêmica, atividades e ações educativas e 

preventivas.  

Desta forma, a IES subsidiará o atendimento por meio do Núcleo de 

Apoio Pedagógico/Psicológico que promoverá a formação continuada de 

professores baseada na compreensão das diferenças de cada aluno, com foco 

na integração e acessibilidade, estímulo ao convívio social e valorização de 

diferentes formas de pensar.  

Concomitante, os currículos assumem a flexibilidade, as atividades 

acadêmicas e/ou avaliativas terão uma estrutura e tempo diferenciado, as 

diferentes metodologias de trabalho no alcance das necessidades, adaptação 

de conteúdos e formas de avaliação, preferencialmente práticos e focados em 

esquemas visuais.  

Quanto ao atendimento pedagógico dos acadêmicos com TEA, a IES 

compromete-se formalmente, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno 

conclua o curso, a realizar as seguintes ações:  

• Formação continuada para o corpo docente, no intuito, de 

subsidiar nas intervenções pedagógicas e metodológicas do aluno com TEA;  

• Adaptação curricular quando necessário;  

• Atendimento do NAPP (Núcleo de Apoio Pedagógico/Psicológico) 

com vista ao acolhimento, atendimento e encaminhamento das necessidades 

educativas especiais relacionadas aos processos de aprendizagem;  
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• Encaminhamento para o sistema de saúde, quando se fizer 

necessário.  

A IES se compromete em atender as pessoas com necessidades 

educativas especiais sempre que se fizer necessário, com reformas, 

adaptações e condições de acolhimento, acessibilidade e convivência junto 

com a comunidade acadêmica. 

 

 3.1.1.5 NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

 

"Sem a Educação das Sensibilidades, todas as Habilidades são tolas e sem sentido”.  

Rubem Alves 

 

O NAI - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Centro Universitário 

UNIVEL é um setor de atendimento aos acadêmicos que possuem alguma 

Necessidade Educativa Especial – NEE, e atua no acompanhamento e 

mediação dos processos de ensino e aprendizagem destes estudantes por 

meio da orientação e suporte pedagógico a docentes, acadêmicos e demais 

profissionais da instituição.  

O núcleo teve seu processo de desenvolvimento e organização 

fundamentado nas seguintes legislações: Constituição Federal de 1988; Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96; PDE – Plano de 

Desenvolvimento da Educação (Brasil); 2007 decreto nº 6.094/2007; Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, 2008;  

Referenciais de acessibilidade na Educação Superior e avaliação in loco do 

sistema nacional de avaliação da Educação Superior, 2013; e Lei Brasileira de 

Inclusão da pessoa com deficiência (LBI), nº. 13.146/ 2015.  

O NAI tem como objetivo atuar no enfrentamento ao preconceito e 

discriminação dos acadêmicos com NEE por meio de ações de formação 

continuada e orientação a docentes, estudantes e demais profissionais. Busca-

se também desenvolver projetos e atividades que promovam a ação 
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comunicativa entre estudantes e docentes no que diz respeito a recursos 

físicos, tecnológicos e humanos e contribua no desempenho acadêmico de 

estudantes com NEE. 

Destaca-se que o acompanhamento dos acadêmicos com NEE será 

realizado por profissionais com formação específica em Educação Especial, e 

este deverá facilitar os processos de ensino e aprendizagem por meio da 

mediação professor e acadêmico, considerando também o diálogo com as 

coordenações de curso e coordenação pedagógica.   

Segue abaixo uma breve descrição e possíveis encaminhamentos 

pedagógicos de algumas Necessidades Educativas Especiais1: 

Surdo 

É considerada Surda a pessoa que contém aspectos identitários da 

Cultura Surda, faz uso da língua de sinais brasileira (libras) como meio de 

comunicação e expressão, sendo acompanhado pelo tradutor/Intérprete de 

Libras durante as aulas, reuniões e demais ambientes na instituição de ensino 

quando necessário o processo de mediação (comunicação) entre pessoas 

ouvintes não sinalizastes ou sem fluência em libras. Este estudante apresenta 

características específicas na compreensão dos conteúdos, necessitando de 

vários recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes 

com legendas, material concreto, entre outras estratégias que estabeleçam 

alguma relação visual com os conteúdos ministrados. É importante que o 

ambiente acadêmico no momento das explicações dos docentes esteja em 

silêncio para não atrapalhar o processo de tradução para a Libras. 

Deficiente Auditivo 

Deficiente auditivo é aquela pessoa que possui perda parcial ou total da 

audição e faz uso da leitura labial como meio de comunicação. Geralmente 

utiliza aparelho auditivo como forma de potencializar seus resíduos de audição 

 
1 CUNHA, Antonio Eugênio. Práticas Pedagógicas para a inclusão e diversidade. 4ª 

ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014. 
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e captar mensagens sonoras que estão ao seu redor. Geralmente não 

apresenta aspectos identitários da Cultura Surda, não faz uso da Língua de 

Sinais Brasileira (Libras). Mas se faz necessários alguns recursos visuais 

durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes com legendas, material 

concreto, entre outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com 

os conteúdos ministrados, e que o docente faça contato visual com o discente 

para que o processo de leitura labial ocorra.  É importante que o ambiente 

acadêmico no momento das explicações dos docentes esteja em silêncio.  

Deficiência Visual 

A Deficiência Visual é definida como a perda ou redução de capacidade 

visual nos olhos em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou 

corrigida com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. A deficiência 

visual engloba a cegueira (congênita ou adquirida) e a baixa visão (moderada 

ou profunda). O processo de aprendizagem de uma pessoa com deficiência 

visual se dará através dos outros sentidos (tato, olfato, audição, paladar), 

utilizando o Sistema Braille como principal meio de comunicação escrita, além 

de recursos de tecnologia assistiva, como programas sintetizadores de voz, 

leitores de tela e audiodescrição, como também lupas e ampliação da fonte em 

atividades para as pessoas com baixa visão e visão monocular. 

Deficiência intelectual 

A pessoa com deficiência intelectual caracteriza-se por ter um 

funcionamento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de 

limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das 

seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidados, vida doméstica, 

habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, 

autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. 

Recomenda-se não tratar o acadêmico como criança, estabelecer regras e 

limites quando necessário e exigir o compromisso de cumpri-los. As 

explicações devem ser simples e claras, se necessário utilizar recursos visuais 

para complementar as explicações. 
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Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

É uma desordem do desenvolvimento neurológico, cujas características 

envolvem alterações qualitativas e quantitativas da comunicação, da interação 

social e dos comportamentos caracteristicamente estereotipados, repetitivos e 

com gama restrita de interesses. Não utilize gírias ou figuras de linguagem, 

faça uso de uma linguagem clara e simples, mantenha o ambiente tranquilo, 

com poucos estímulos sonoros, e somente toque na pessoa se ela assim o 

permitir. Se necessário repita as solicitações e certifique-se que a mesma 

compreendeu as explicações. 

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH 

É um transtorno neurobiológico de causas genéticas, que aparece na 

infância e, frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Neste 

caso o estudante deve sentar-se próximo de colegas que possam colaborar 

com o mesmo no processo de inclusão social. Na medida do possível o 

docente deve ficar próximo para que o estudante consiga manter o foco na 

explicação e a inclusão pedagógica ocorra de forma gradativa.  Recomenda-se 

o uso de recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, 

recortes de documentários, material concreto, entre outras estratégias que 

estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos ministrados, e que o 

docente faça contato visual com o discente. 

Dislexia 

É um transtorno que se caracteriza pela dificuldade em decodificar 

símbolos, ler, escrever, soletrar, compreender textos, reconhecer fonemas, 

tarefas relacionadas à coordenação motora, trocar, inverter, omitir ou 

acrescentar palavras ao escrever, são acadêmicos que possuem dificuldades 

de leitura e escrita. Possuem inteligência compatível com o seu 

desenvolvimento, saúde e órgãos sensoriais perfeitos, desde que estejam em 

estado emocional equilibrados, motivados e com orientação educacional 

adequada. Neste caso o docente deve utilizar linguagem objetiva, falar com o 

estudante mantendo contato visual, utilize recursos visuais durante as aulas, 
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como slides, imagens, gráficos, recortes de documentários, material concreto, 

entre outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os 

conteúdos ministrados. 

Discalculia 

Trata-se de um transtorno relacionado à identificação e à classificação 

dos números, não causa inabilidade na leitura, mas influência o processamento 

lógico-matemático e afeta a percepção de tempo e espaço. O docente deve na 

medida do possível, propor atividades utilizando o concreto e o lúdico, utilizar 

abordagens sensoriais (estimulo visual, auditivo e cinestésico), utilizar 

linguagem objetiva, falar com o estudante mantendo contato visual. 

Recomenda-se o uso de recursos visuais durante as aulas, como slides, 

imagens, gráficos, recortes de documentários, entre outras estratégias que 

estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos ministrados. 

Altas Habilidade/Superdotação 

São acadêmicos que apresentam grande facilidade de aprendizagem 

que os leva a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes, tendo 

duas características marcantes desta superdotação que são a rapidez de 

aprendizagem e a facilidade com que estes indivíduos se engajam em sua área 

de interesse. O docente deve tornar o currículo mais compacto e com 

atividades extracurriculares diversas que proporcionem o enriquecimento das 

necessidades cognitivas, físicas, emocionais e sociais do acadêmico. Este 

acadêmico necessita compreender uma linguagem mais abstrata, recomenda-

se o uso de alguns recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, 

gráficos, filmes com legendas, entre outras estratégias que estabeleçam 

alguma relação visual com os conteúdos ministrados, atividades em grupos e 

duplas. 

Deficiência Física Neuromotora – DFN 

Aquele que apresenta comprometimento motor acentuado, decorrente 

de sequelas neurológicas que causam alterações funcionais nos movimentos, 

na coordenação motora e na fala, requerendo a organização do contexto 
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acadêmico no reconhecimento das diferentes formas de linguagem que utiliza 

para se comunicar ou para comunicação. Faz-se necessários alguns recursos 

visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes com legendas, 

material concreto, entre outras estratégias que estabeleçam alguma relação 

visual com os conteúdos ministrados, e que o docente faça contato visual com 

o discente, valorizar sua independência, permitindo que faça tudo aquilo que 

consegue fazer. 

Para os acadêmicos com deficiência física, a IES apresenta as seguintes 

condições de acessibilidade:  

• Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação 

de barreiras arquitetônicas);  

• Vagas reservadas no estacionamento;  

• Rampas com corrimãos e rampa de embarque e desembarque, 

elevadores sinalizados, guia fixado no piso e porta de acesso a biblioteca 

facilitando a circulação de cadeira de rodas;  

• Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeiras de rodas;  

• Barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

• Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários. 

Para o acadêmico da modalidade à distância que apresente dificuldades 

para a realização de atividades funcionais no seu dia a dia ou precisa de auxílio 

de outras pessoas para conseguir realizá-las adequadamente (NEE – 

Necessidades Educativas Especiais), a IES quando solicitada, para cada tipo 

específico de necessidade, orienta o uso de TA-Tecnologias Assistivas  e 

quando necessário, disponibilizando em seus polos o acesso a essas 

tecnologias, com a finalidade de responder às necessidades concretas de cada 

aluno e possibilitar sua interação com o computador para melhor 

aproveitamento do processo de Ensino e Aprendizagem. 

Neste contexto, a IES, assume o compromisso de atender as 

regulamentações legais, a todos os acadêmicos com NEE, bem como 
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desenvolver, junto à comunidade acadêmica, atividades e ações educativas e 

preventivas. 

Concomitante, os currículos assumem a flexibilidade, as atividades 

acadêmicas e/ou avaliativas terão uma estrutura e tempo diferenciado, as 

diferentes metodologias de trabalho no alcance das necessidades, adaptação 

de conteúdos e formas de avaliação, preferencialmente práticos e focados em 

esquemas visuais.  

A IES subsidiará o atendimento por meio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico/Psicológico e do NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que 

terão a responsabilidade de planejar ações de formação continuada de 

professores e mediar os processos de ensino e aprendizagem fundamentados 

na compreensão das diferenças de cada aluno, com foco na integração e 

acessibilidade, estímulo ao convívio social e valorização de diferentes formas 

de ser e pensar. 

 

3.1.2 Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI 

 

A Missão do Centro Universitário UNIVEL – obtém visibilidade no Projeto 

de Desenvolvimento Institucional – PDI, no Projeto Pedagógico Institucional – 

PPI e nos Projetos Pedagógicos de cada curso de Graduação – PPC. Todos 

esses documentos expressam concepções de educação e sociedade. 

Promover a formação integral e sua capacitação ao mundo do trabalho exige 

práticas pedagógicas comprometidas com a formação de profissionais 

reflexivos, críticos, criativos, capaz de pensar sobre a ação, durante a própria 

prática. Isto pressupõe a necessidade de uma gestão flexível do currículo que 

envolva não somente os conteúdos disciplinares, como também práticas 

pedagógicas capazes de ampliar os espaços e os tempos de aprender. 

Considerando que o mundo universitário são espaços complexos nos 

quais culturas, ideologias e visão de mundo estão em conflito, compreendemos 

que na discussão sobre o projeto pedagógico de uma IES e/ou um curso de 
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graduação não são apenas as questões relacionadas ao como e por que 

aprender que devem ser discutidas, como também as relacionadas ao ensino. 

E este processo se constrói pela participação de todos os sujeitos sociais, 

quando da definição do Projeto Pedagógico do curso, do Plano de 

desenvolvimento institucional, pela contínua reflexão sobre o perfil 

socioeconômico e cultural dos alunos; pela definição de quais são os projetos 

capazes de associar conhecimento, participação e transformação dos sujeitos 

envolvidos na formação que tem a Universidade como um desses espaços. 

A inovação se faz presente no curso por meio de uma série de ações 

onde cabe destacar a avaliação integradora, o desafio intercursos e a utilização 

de metodologias ativas de aprendizagem. A avaliação integradora é realizada 

em dois momentos específicos do curso, no 4º módulo e no 7º módulo 

tornando possível mensurar o nível de aprendizado dos alunos. O desafio 

intercursos onde os acadêmicos do Curso de Pedagogia disputam um jogo 

pelo qual pode ser mensurado o nível de conhecimento do aluno acerca de 

conhecimentos gerais e específicos da sua área de estudo por meio de uma 

atividade lúdica e que contribui para a fixação dos conteúdos abordados nos 

diversos módulos acontece após o 8º módulo. Já a utilização de metodologias 

ativas é desenvolvida pelo professor-tutor no âmbito das práticas em sala de 

aula por meio de team based learning (TBL) que acontece preferencialmente 

no último encontro de cada disciplina. 

 

3.1.3 Objetivos do Curso 

 

O Curso de Pedagogia foi concebido com base na Resolução CNE/CP 

Nº 2, de 01 de julho de 2015. O curso tem por objetivo formar professores para 

atuarem na docência da Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos e no Ensino Médio 

(modalidade Normal), conscientes de sua responsabilidade político-social, 

capazes de assumir de maneira crítica, criativa e construtiva o trabalho 

pedagógico. 
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Objetivo geral 

 

Formar profissionais capazes de participar da organização, gestão e 

avaliação de sistemas e instituições de ensino, em contextos escolares e não 

escolares que sejam capazes, na prática, de demonstrar elevado nível de 

consciência crítica e criativa face a história e as reais condições de vida da 

sociedade brasileira. 

 

Objetivos específicos  

 

a) Aplicação, desenvolvimento, pesquisa aplicada e inovação 

tecnológica e difusão de tecnologias; 

b) Fornecer o suporte teórico para a compreensão da educação 

enquanto fenômeno social;  

c) Garantir o primado do humanismo no contexto de uma sociedade 

tecnológica;  

d) Formar o educador (a) como um intelectual orgânico do seu 

tempo, à medida que considera as mudanças econômicas, políticas e culturais 

que alteram profundamente as sociedades europeias do século XIX; 

e) Tomar como base as concepções prévias dos futuros pedagogos 

sobre o quê, como e para quê ensinar determinados conteúdos; 

f) Ensinar os futuros pedagogos a analisar as situações vivenciadas 

a partir de determinados princípios teóricos, coerentes entre si; 

g) Realizar “pesquisas envolvendo ação” em diferentes espaços 

educativos 

h) Desenvolver atividades estruturadas que envolvam, 

simultaneamente, conhecimentos oriundos de diversos campos do 

conhecimento; 

i)  Identificar problemas educativos e a proposição de alternativas criativas 

e viáveis às questões da qualidade do ensino, assim como respostas que 

visem superar a exclusão social. 
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j)  Compreender as novas tecnologias de aprendizagem como recursos de 

mediação das relações de ensino e aprendizagem e produção de 

conhecimento. 

Considerando as DCN (2015), em seu Art. 13º apresenta que “os cursos 

de formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, 

em cursos de licenciatura, organizados em áreas especializadas, por 

componente curricular ou por campo de conhecimento e/ ou interdisciplinar, 

considerando-se a complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os 

englobam, bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da 

docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos 

processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do 

conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da 

garantia da base comum curricular nacional das orientações curriculares” 

(BRASIL, 2015). 

Desta forma, em conformidade com a legislação vigente e as atribuições 

do Pedagogo, o curso pretende atender as necessidades profissionais de cada 

uma das ocupações a seguir: 

• Docência: compreende a função de regência de turma nos 

espaços educacionais da Educação Básica, podendo atuar como Professor na 

Educação Infantil, Professor nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 

Professor nas disciplinas específicas do Ensino Médio – Modalidade Normal, 

doravante Formação de Docentes e demais modalidades de Educação 

Profissional. 

• Coordenação Pedagógica: Elaboram planos pedagógicos, 

assessorias e acompanhamento educacional, suporte pedagógico, orientação a 

equipes profissionais do âmbito educacional e não educacional; 

acompanhamento e elaboração de materiais pedagógicos específicos; planos 

de recuperação e análise para avaliação educacional e melhoria da qualidade 

de ensino. 

• Direção Escolar: atuar em funções de direção escolar nos 

aspectos pedagógico, administrativo e financeiro, no âmbito da gestão 

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

51 
 

democrática e conforme regulamentações específicas de cada Sistema de 

Ensino. 

• Espaços não escolares: salientamos que o Pedagogo poderá 

atuar ainda nos espaços escolares e não escolares, tais como no âmbito de 

hospitais na área da saúde, acompanhando alunos em brinquedotecas e 

projetos educacionais; empresarial, acompanhando processo de avaliação e 

contratação junto a equipe profissional em empresas; e no contexto 

tecnológicos  

 

3.1.4 Perfil Profissional do Egresso 

 

A Resolução CNE/CP Nº 02, de 1º de julho de 2015, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, deixa explícito 

em seu artigo 5º o perfil do egresso desejado, conforme citado a seguir: 

 

I - à integração e interdisciplinaridade curricular, dando 

significado e relevância aos conhecimentos e vivência da 

realidade social e cultural, consoantes às exigências da 

educação básica e da educação superior para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho; II - à construção do 

conhecimento, valorizando a pesquisa e a extensão como 

princípios pedagógicos essenciais ao exercício e 

aprimoramento do profissional do magistério e ao 

aperfeiçoamento da prática educativa; III - ao acesso às fontes 

nacionais e internacionais de pesquisa, ao material de apoio 

pedagógico de qualidade, ao tempo de estudo e produção 

acadêmica-profissional, viabilizando os programas de fomento 

à pesquisa sobre a educação básica; IV - às dinâmicas 

pedagógicas que contribuam para o exercício profissional e o 

desenvolvimento do profissional do magistério por meio de 

visão ampla do processo formativo, seus diferentes ritmos, 

tempos e espaços, em face das dimensões psicossociais, 

histórico-culturais, afetivas, relacionais e interativas que 

permeiam a ação pedagógica, possibilitando as condições para 

o exercício do pensamento crítico, a resolução de problemas, o 

trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a inovação, a 

liderança e a autonomia; V - à elaboração de processos de 

formação do docente em consonância com as mudanças 
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educacionais e sociais, acompanhando as transformações 

gnosiológicas e epistemológicas do conhecimento; VI - ao uso 

competente das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) para o aprimoramento da prática pedagógica e a 

ampliação da formação cultural dos(das) professores(as) e 

estudantes; VII - à promoção de espaços para a reflexão crítica 

sobre as diferentes linguagens e seus processos de 

construção, disseminação e uso, incorporando-os ao processo 

pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento 

da criticidade e da criatividade; VIII - à consolidação da 

educação inclusiva através do respeito às diferenças, 

reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de 

gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras; IX - 

à aprendizagem e ao desenvolvimento de todos(as) os(as) 

estudantes durante o percurso educacional por meio de 

currículo e atualização da prática docente que favoreçam a 

formação e estimulem o aprimoramento pedagógico das 

instituições (BRASIL, 2015). 

 

O egresso de Pedagogia possui uma formação profissional generalista, 

com domínio das competências e habilidades da área pedagógica, para que 

seja possível o desenvolvimento de atividades com eficiência, eficácia e 

efetividade, primando pela qualidade do trabalho realizado nos espaços 

escolares e não escolares. 

As características do perfil do profissional Pedagogo, formado no curso 

da modalidade a distância da UNIVEL: 

• Atentar para aspectos socioculturais que incidem na prática docente, 

oferecendo soluções criativas para seu encaminhamento.  

• Ter domínio dos conhecimentos gerais, específicos e interdisciplinares, 

que dialogam com a educação, em diferentes espaços. 

• Utilizar intencionalmente os conhecimentos oriundos da educação para 

planejamento, coordenação e avaliação dos processos de ensinar e de 

aprender.  

• Propor situações de ensino e aprendizagem que articulem diferentes 

áreas de conhecimento.  

• Articular diferentes conhecimentos na perspectiva do hibridismo 

tecnológico digital no desenvolvimento de projetos de ensino e aprendizagem.  
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• Pesquisar, problematizar e articular metodologias que qualifiquem a 

prática pedagógica.  

• Colaborar e cooperar com os colegas buscando uma construção 

interdisciplinar do conhecimento e trabalho em equipe.  

• Assumir uma postura ativa, com autonomia e organização para 

desenvolvimento de ações pedagógicas em diferentes espaços educativos.  

• Apoiar os sujeitos em formação (crianças, jovens e adultos) em suas 

especificidades, orientando-os no desenvolvimento da capacidade de ser e de 

aprender.  

• Assumir uma postura ética e comprometida com a responsabilidade da 

educação.  

 

3.1.5 Acompanhamento dos Egressos e Formação Continuada  

 

O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus 

estudos, colou grau e está apto a ingressar no mercado de trabalho. Nessa 

condição de egresso, ele é uma fonte de informação sobre a qualidade do 

serviço prestado pela instituição de Ensino Superior que o formou. 

O Centro Universitário Univel acompanhará seus egressos através de 

um programa denominado Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE), 

implementado por meio de um espaço em seu novo portal e cultivará 

relacionamento por meio da participação destes em Semanas de Cursos, 

palestras, oficinas, relatos de experiência, entre outros eventos. Além do portal, 

a Instituição estabelecerá para seus canais de comunicação com os egressos, 

a Ouvidoria e os e-mails institucionais das Coordenadorias de Cursos de 

Graduação. 

As atividades do Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) 

possibilitam a continuada avaliação do curso, pelo desempenho profissional 

dos ex-alunos, viabilizando adicionalmente a participação dos mesmos em 

atividades de extensão promovidas pela ação universitária. 

São objetivos específicos do programa de acompanhamento: 
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• Avaliar o desempenho do Curso com relação ao mercado de 

trabalho, pelo acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-

alunos; 

• Manter registros atualizados de alunos egressos; 

• Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

• Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras 

direcionadas a profissionais formados; 

• Condecorar egressos que se destacam nas atividades 

profissionais. 

Toda a política de egressos da Instituição está calcada na possibilidade 

de potencializar competências e habilidades em prol do desenvolvimento 

qualitativo de sua oferta educacional. O Curso pretende lidar com as 

dificuldades de seus egressos e colher informações de mercado, visando a 

formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas 

atribuições. 

O programa de acompanhamento de egressos tem estrutura de 

funcionamento regular, sob a responsabilidade da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, constituída por professores, técnicos administrativos, 

discentes, egressos e representantes da sociedade civil. 

Em conformidade com as normas em vigor, em especial a Lei nº 13.168, 

de 06/10/2015, o art. 32 da Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, alterada 

pela Portaria Normativa MEC nº 23, de 29/12/2010 e sua última alteração pela 

Portaria Normativa n° 10, de 18/05/2017, são assegurados aos docentes e 

discentes o acesso às informações acadêmicas, aí incluídos, dentre outras, o 

ato autorizativo do curso, os nomes dos dirigentes da IES e do coordenador do 

curso, os dados do corpo docente (nomes, formação, titulação, regime de 

trabalho), a infraestrutura para o curso, o resultado das últimas avaliações 

externas, o valor das mensalidades e a forma do seu reajuste, além do 

conhecimento do PPC. Tais informações são disponibilizadas pela 

página/UNIVEL e no mural da Secretaria Geral. Dessa forma, e considerando o 

potencial da região e do seu entorno, é promissor o futuro profissional do 

egresso da Pedagogia na modalidade em EaD da UNIVEL. 
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A despeito dessas ações, a realidade hoje exige a estruturação de um 

conjunto mais denso de ações, o que constitui um dos objetivos da elaboração 

de uma Política Institucional de Acompanhamento de Egressos, de modo a 

permitir a verificação do quanto o Centro Universitário Univel tem cumprindo 

sua missão institucional. 

A Instituição compreende a relevância de se dar uma atenção mais 

enfática ao acompanhamento do egresso e ao elaborar esta política pretende, 

através das ações: 

a) obter sempre uma face atual da Avaliação Institucional, sobre o 

enfoque de quem já se formou e está no mercado de trabalho; 

b) melhor identificar o perfil e a trajetória profissional dos egressos; 

d) estar atualizada quanto as competências exigidas pelo mercado de 

trabalho;  

e) Seguir atualizando os currículos dos cursos e programas propostos 

pela Faculdade. 

A Política de Acompanhamento de Egressos da Faculdade pressupõe a 

definição das seguintes estratégias: 

• A definição de um gestor responsável pelo acompanhamento de 

egressos em cada curso: o Coordenador de Curso, que contará com o apoio da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Assessoria de Marketing e 

Comunicação, da Diretoria e da Secretaria Acadêmica. 

• Permanente atualização do banco de dados de egressos deforma 

a subsidiar as ações acadêmicas e institucionais; 

• Possibilitar a pesquisa e análise do perfil profissional; 

• Elaborar eventos e oferecer serviços que permitam o 

aperfeiçoamento profissional e a formação continuada dos egressos na 

Instituição; 

• Fortalecer a imagem Institucional; 

• Contribuir para a avaliação do desempenho da Instituição por 

meio do acompanhamento da situação profissional dos egressos; 

• Redesenhar o Programa de Acompanhamento de Egressos, 

incorporando esses novos elementos. 
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O acompanhamento dos egressos é um dos mecanismos que permite à 

Instituição a contínua melhoria de todo o planejamento e operação dos 

processos de ensino e aprendizagem. 

Sendo uma das finalidades do Centro Universitário inserir na sociedade 

diplomados aptos para o exercício profissional, ela deve ter um retorno quanto 

a indicadores da qualidade dos profissionais que vem formando, principalmente 

no que diz respeito à qualificação para o trabalho. 

 

3.2  Estrutura Curricular e Representação Gráfica da Matriz 

Curricular 

 

A Matriz Curricular do Curso de Pedagogia na modalidade em EaD foi 

elaborada considerando a Resolução CNE/CP n° 2, de 1º de julho de 2015, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, e 

a LDB nº 9.394/1996. 

A Matriz Curricular do Curso de Pedagogia terá carga horária total 3.320 

horas, sendo realizada pelo sistema modular, onde cada ano letivo 

corresponde a cinco módulos, com atividades correspondentes aos programas 

de formação. 

A matriz curricular, integrante deste Projeto Pedagógico do Curso deve 

ser compreendida não como enumeração de disciplinas, mas como 

estabelecimento de um campo de questionamento de temas relevantes, 

propício ao amadurecimento intelectual e motivador para a prática profissional. 

Sua sustentação depende não apenas de fidelidade à legislação em vigor, mas 

também de um plano de desenvolvimento de habilidades intelectuais e práticas 

esperadas  no  perfil do  egresso. A racionalização da matriz curricular, no 

interior do Projeto Pedagógico de Curso, deve levar em conta os modos como 

às atividades se relacionam entre si e o papel dessas relações para chegar ao 

perfil de egresso.  
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A definição dos conhecimentos para o desenvolvimento profissional 

origina-se na identificação dos requisitos impostos para a constituição das 

competências específicas da profissão. Desse modo, além da formação 

específica relacionada às diferentes culturas profissionais, requer a inserção no 

debate contemporâneo mais amplo das questões de cultura geral. A cultura 

geral amplia e favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação, e 

da possibilidade de produzir significados e interpretações do que se vive, de 

fazer conexões com vistas a potencializar a qualidade da intervenção e 

responsabilidade social no mundo contemporâneo.  

Na cultura profissional faz parte desse âmbito temas relativos às 

tendências da profissão e conhecimento das exigências do mercado. É 

fundamental que desenvolva atividades com foco na aprendizagem cooperativa 

e de interação com o uso de recursos de tecnologia da informação que 

possibilitem a construção do conhecimento. Deverão ser computadas nas 

atividades acadêmicas efetivas, previstas nas DCNs (Diretrizes Curriculares 

Nacionais), todo o conjunto de atividades de ensino e aprendizagem nas suas 

diferentes formas e orientações, tais como:  

• Aulas teóricas e práticas via ambiente virtual; 

• Trabalhos individuais e em grupo; 

• Atividades complementares de ensino, coerentes com o perfil do 

egresso e devidamente regulamentadas pelo Colegiado; 

• Participação em seminários, palestras, encontros e congressos. 

As conexões entre ensino, capazes de tornar o processo de formação 

mais produtivo, devem ocorrer por iniciativa tanto de professores quanto de 

alunos. No processo de formação, alunos e professores são responsáveis 

pelos resultados. 

O currículo do Curso de Pedagogia está alinhado com as tendências que 

se projetam para o sistema de formação superior que o mundo do trabalho 

exige de um profissional antenado nas questões atuais.  

A fim de desenvolver essas qualidades, Curso de Pedagogia do Centro 

Universitário UNIVEL está estruturado em: 
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I. Núcleo de Prática: devem fornecer embasamento teórico-prático 

necessário para que o profissional possa desenvolver o seu aprendizado. 

Abaixo as disciplinas contempladas neste núcleo: 

Disciplinas relacionadas à formação básica: Sociedade e Profissão 

Docente, Políticas Públicas e Organização Escolar Brasileira, Alfabetização e 

Letramento, Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil, Educação 

Especial e Políticas Afirmativas de Inclusão Social, Matemática e a Estrutura 

Lógica do Pensamento, Educação de Jovens e Adultos, Gestão Educacional: 

Organização do Trabalho Pedagógico. 

II. Núcleo de Estágio Supervisionado: este núcleo deve fornecer a 

identidade do profissional, integrando as subáreas de conhecimento que 

identifiquem as mínimas atribuições, deveres e formação comportamental para 

a capacitação do profissional da Pedagogia. 

Disciplinas: Estágio Supervisionado na Educação Infantil; Estágio 

Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Estágio 

Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos e Estágio Supervisionado 

em espaços não formais de Educação. 

III. Núcleo de Atividades Formativas: responsável pelo 

desenvolvimento, aprimoramento e aprofundamento das competências e 

habilidades específicas para o profissional de Pedagogia e, quando couber, 

pela inserção no currículo do atendimento das peculiaridades locais e regionais 

formando uma identidade própria. 

Disciplinas relacionadas à formação específica: História da Educação, 

Psicologia da Educação e Desenvolvimento, Sociologia da Educação, Didática, 

Planejamento e Avaliação, Teorias do Currículo, Filosofia da Educação, Ensino 

Híbrido e Aprendizagem na Cultura Digital, Fundamentos e Metodologia do 

Ensino da Artes, Ensino da Ciência, Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

Fundamentos Metodológicos da Língua Portuguesa, Pedagogia em Espaços 

Formais e não Formais de Educação, Movimentos Sociais e Educação no 

Campo, Seminário: Educação Ambiental, Direitos Humanos e Questões Étnico-

raciais. 
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IV. Núcleo de Atividades Teóricas-práticas de Aprofundamento: 

responsável pelo desenvolvimento, aprimoramento e aprofundamento das 

competências e habilidades. 

 Disciplinas: Comunicação e Expressão, Cultura e Sociedade, Educação 

e Tecnologias Digitais, Metodologia de Pesquisa em Educação, LIBRAS, 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II. 

A organização curricular proposta ao atender as DCNS nos quatro 

Núcleos de Formação, conduzindo e orientando a construção do conhecimento 

e garantindo a formação de profissional com as habilidades e competências 

definidas no perfil do egresso de Pedagogia. A apresentação de trabalhos, 

individuais e coletivos, os seminários, as atividades de campo nos projetos 

experimentais, as visitas técnicas entre outras atividades colaboram para o 

debate, a análise, a reflexão, enfim, a construção do profissional crítico e 

reflexivo. 

Consoante ao apresentado até o momento é importante salientar que 

constam também, no currículo de todos os cursos do Centro Universitário 

UNIVEL, a previsão de atendimento aos requisitos legais a seguir: 

➢ Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações 

Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 

respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas disciplinas e atividades 

curriculares do curso. O tema é desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura 

e Sociedade, Responsabilidade Socioambiental e Gestão de Pessoas.  

➢ Disciplina obrigatória/optativa de Libras (Dec. N° 5.626/2005). O PPC 

prevê a inserção de Libras na estrutura curricular do curso como disciplina 

obrigatória. 

➢ Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a 

integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, 

contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido na seguinte disciplina: 

Responsabilidade Socioambiental.  
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A organização curricular proposta ao atender as DCNs nos quatro 

Núcleos de Formação, conduzindo e orientando a construção do conhecimento 

e garantindo a formação de profissional com as habilidades e competências 

definidas no perfil do egresso de Pedagogia. A utilização de metodologias 

ativas e de outras atividades colaboram para o debate, a análise, a reflexão, 

enfim, a construção do profissional crítico e reflexivo. 

O curso terá tempo mínimo de 4 (quatro) anos para sua conclusão, 

sendo a carga horária total de 3.320 horas, distribuídas de acordo com o que 

preceitua as legislações específicas dos cursos tecnológicos. As atividades 

presenciais obrigatórias são realizadas no período noturno nas instalações do 

polo. 

 
 
 
 

PEDAGOGIA – EAD 

MÓDULO DISCIPLINA 
CH 

Prática 
CH 

Prática CH Total 

1º Módulo 
Comunicação e Expressão 80  80 

Sociedade e Profissão Docente 80  80 

2º Módulo 
Cultura e Sociedade 80  80 

Educação e Tecnologias Digitais 80 50 130 

3º Módulo 
História da Educação 80  80 

Psicologia da Educação e Desenvolvimento 80  80 

4º Módulo 
Metodologia da Pesquisa em Educação 80  80 

Políticas Públicas e Organização Escolar Brasileira 80 50 130 

5º Módulo 
Sociologia da Educação 80  80 

Didática, Planejamento e Avaliação 80  80 

6º Módulo 
Teorias do Currículo 80  80 

Filosofia da Educação 80  80 

7º Módulo 
Alfabetização e Letramento 80 50 130 

Ensino Híbrido e Aprendizagem na Cultura Digital 80  80 

8º Módulo 

Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil 80 50 130 

Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação 

Física 

80  

80 

9º Módulo Estágio Supervisionado em Educação Infantil  100 100 

10º Módulo 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Artes 80  80 

Educação Especial e Políticas Afirmativas de Inclusão 

Social 

80 50 

130 

11º Módulo 

Ensino da Ciência, Meio Ambiente e Sustentabilidade 80  80 

Fundamentos Metodológicos do Ensino de Geografia e 

História 

80  

80 

12º Módulo 
Matemática e a Estrutura Lógica do Pensamento 80 50 130 

LIBRAS 80  80 

13º Módulo Educação de Jovens e Adultos 80 50 130 
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 CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA NA MODALIDADE EM EAD – 1º AO 20º MÓDULO 

Carga horária das disciplinas do curso – 3.120 horas 
Carga horária das atividades complementares – 200 horas 
Carga horária total do curso – 3.320 horas 
 
 

Fundamentos Metodológicos da Língua Portuguesa 80  80 

14º Módulo 
Estágio Supervisionado em Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

 100 

100 

15º Módulo 

Pedagogia em Espaços Formais e Não Formais de 

Educação 

80  

80 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40  40 

16º Módulo 
Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e 

Adultos 

 100 

100 

17º Módulo 
Gestão Educacional: Organização do Trabalho 

Pedagógico 

80 
50 130 

18º Módulo 
Estágio Supervisionado: Espaços não formais de 

Educação 

 100 

100 

19º Módulo Movimentos Sociais e Educação no Campo 80  80 

20º Módulo 

Seminário: Educação Ambiental, Direitos Humanos e 

Questões Étnico-raciais 

80  

80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40  40 

  Atividades Complementares   200 
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3.2.1 Competências e Habilidades a serem desenvolvidas no acadêmico de Pedagogia da UNIVEL. Relação com cada 
uma das disciplinas da Matriz Curricular. 

 
 

As competências e habilidades necessárias à formação do Pedagogo estão expressas na Resolução CNE/CP Nº 2, de 01 

de julho de 2015, reproduzidos a seguir: 

Art. 8º O (a) egresso (a) dos cursos de formação inicial em nível superior deverá, portanto, estar apto a:  

 I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, igualitária;  
II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação básica a partir de concepção ampla e 
contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram 
oportunidade de escolarização na idade própria;  
III - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento 
humano nas etapas e modalidades de educação básica;  
IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teóricometodológicas do seu ensino, de forma 
interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano;  
V - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando 
domínio das tecnologias de informação e comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem;  
VI - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família e a comunidade;  
VII - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura investigativa, integrativa e propositiva 
em face de realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; 
 VIII - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, 
de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, 
entre outras; IX - atuar na gestão e organização das instituições de educação básica, planejando, executando, 
acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas educacionais;  
X - participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo para a elaboração, implementação, 
coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico;  
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XI - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre 
processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre 
organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas, entre outros;  
XII - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos, 
objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos;  
XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, além de outras determinações legais, 
como componentes de formação fundamentais para o exercício do magistério. 
 Parágrafo único. Os professores indígenas e aqueles que venham a atuar em escolas indígenas, professores da 
educação escolar do campo e da educação escolar quilombola, dada a particularidade das populações com que 
trabalham e da situação em que atuam, sem excluir o acima explicitado, deverão:  
I - promover diálogo entre a comunidade junto a quem atuam e os outros grupos sociais sobre conhecimentos, valores, 
modos de vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas próprios da cultura local; II - atuar como agentes 
interculturais para a valorização e o estudo de temas específicos relevantes. 
 

 
 

Componentes Curriculares 

Competências e Habilidades do egresso do Curso de Pedagogia na Modalidade 
em EaD da UNIVEL. 

    
Comunicação e Expressão VII XI   
Sociedade e Profissão Docente I V XI  
Cultura e Sociedade XI    
Educação e Tecnologias Digitais VII    
História da Educação XI    
Psicologia da Educação e Desenvolvimento V    
Metodologia da Pesquisa em Educação XI    
Políticas Públicas e Organização Escolar Brasileira XI    
Sociologia da Educação XI    
Didática, Planejamento e Avaliação II V VI XVI 
Teorias do Currículo II VI XVI  
Filosofia da Educação XI    
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Alfabetização e Letramento V VI   
Ensino Híbrido e Aprendizagem na Cultura Digital V VII   
Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil II VI   
Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação Física II V VI  
Estágio Supervisionado em Educação Infantil I II VI  
Fundamentos e Metodologia do Ensino de Artes V VI   
Educação Especial e Políticas Afirmativas de Inclusão Social V VI   
Ensino da Ciência, Meio Ambiente e Sustentabilidade V VI   
Fundamentos Metodológicos do Ensino de Geografia e 
História 

V VI   

Matemática e a Estrutura Lógica do Pensamento V VI   
LIBRAS V XI   
Educação de Jovens e Adultos III V VI  
Fundamentos Metodológicos da Língua Portuguesa III V VI  
Estágio Supervisionado em Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

I  III   

Pedagogia em Espaços Formais e Não Formais de Educação IV V   
Trabalho de Conclusão de Curso I XIV XV XVI  
Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos I III V  
Gestão Educacional: Organização do Trabalho Pedagógico VIII IX XII XIII 
Estágio Supervisionado: Espaços não formais de Educação I IV V  
Movimentos Sociais e Educação no Campo I V IX X 
Seminário: Educação Ambiental, Direitos Humanos e 
Questões Étnico-raciais 

I V IX X 

Trabalho de Conclusão de Curso II XIV XV XVI  
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3.2.2 Representação Gráfica da Matriz Curricular do Curso de 
Pedagogia na Modalidade à Distância 
   

MÓDULO DISCIPLINA 

1º Módulo 
Comunicação e Expressão 

Sociedade e Profissão Docente 

2º Módulo 
Cultura e Sociedade 

Educação e Tecnologias Digitais 

3º Módulo 
História da Educação 

Psicologia da Educação e Desenvolvimento 

4º Módulo 
Metodologia da Pesquisa em Educação 

Políticas Públicas e Organização Escolar Brasileira 

5º Módulo 
Sociologia da Educação 

Didática, Planejamento e Avaliação 

6º Módulo 
Teorias do Currículo 

Filosofia da Educação 

7º Módulo 
Alfabetização e Letramento 

Ensino Híbrido e Aprendizagem na Cultura Digital 

8º Módulo 
Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil 

Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação Física 

9º Módulo Estágio Supervisionado em Educação Infantil 

10º Módulo 
Fundamentos e Metodologia do Ensino de Artes 

Educação Especial e Políticas Afirmativas de Inclusão Social 

11º Módulo 
Ensino da Ciência, Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Fundamentos Metodológicos do Ensino de Geografia e História 

12º Módulo 
Matemática e a Estrutura Lógica do Pensamento 

LIBRAS 

13º Módulo 
Educação de Jovens e Adultos 

Fundamentos Metodológicos da Língua Portuguesa 

14º Módulo Estágio Supervisionado em Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

15º Módulo 
Pedagogia em Espaços Formais e Não Formais de Educação 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

16º Módulo Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos 

17º Módulo Gestão Educacional: Organização do Trabalho Pedagógico 

18º Módulo Estágio Supervisionado: Espaços não formais de Educação 

19º Módulo Movimentos Sociais e Educação no Campo 

20º Módulo 

Seminário: Educação Ambiental, Direitos Humanos e Questões 

Étnico-raciais 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

  Atividades Complementares 

 

 

 Núcleo de Prática 

 Núcleo de Estágio Supervisionado  

 Núcleo de Atividades formativas 

 Núcleo de Atividades teórico-práticas de aprofundamento 
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3.2.3 Representação Gráfica Horizontal da Matriz Curricular do Curso 
Pedagogia Licenciatura EaD. 

 
Carga horária das disciplinas do curso – 3120 horas 
Carga horária das atividades complementares – 200 horas 
Carga horária total do curso – 3320 horas 

 
 

 

Núcleo de Prática 
Formação Específica 

CH 

Núcleo de Estágio 
Supervisionado 

Formação 
Específica 

CH 
Núcleo de Atividades 

Formativas 
Formação Humanística 

CH 

Núcleo de Atividades 
teórico-práticas 
aprofundamento 

Formação Básica e 
Humanística 

CH 

Sociedade e 
Profissão Docente 

80 
Est. Sup. Educação 
Infantil 

100 História da Educação 80 
Comunicação e 

Expressão 
80 

Políticas Públicas e 
Organização Escolar 
Brasileira 

130 
Est. Sup. Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental 

100 
Psicologia da Educação e 
Desenvolvimento 

80 
Cultura e Sociedade 80 

Alfabetização e 
Letramento 

130 
Est. Sup. Em Ed. De 
Jovens e Adultos 

100 Sociologia da Educação 80 
Educação e 

Tecnologias Digitais 
130 

Fund. Met. Da 
Educação Infantil 

130 

Est. Sup. Em 
espaços não 
formais de 
educação 

100 
Didática, Planejamento e 
Avaliação 

80 

Metodologia de 
Pesquisa em 

Educação 

80 

Educação Especial e 
Políticas Afirmativas 
de Inclusão Social 

130   Teorias do Currículo 80 
LIBRAS 80 

Matemática e a 
Estrutura Lógica do 
Pensamento 

130   Filosofia da Educação 80 
TCC I 40 

EJA 130   
Ensino Híbrido e 
Aprendizagem na Cultura 
Digital 

80 
TCC II 40 

Gestão Educacional: 
Organização do 
Trabalho Pedagógico 

130   
Fundamentos e 
Metodologia do Ensino 
da Educação Física 

80 
Atividades 

Complementares 
200 

    
Fundamentos e 
Metodologia do Ensino 
da Artes 

80 
  

    
Ensino da Ciência, Meio 
Ambiente e 
Sustentabilidade 

80 
  

    
Fundamentos 
Metodológicos do Ensino 
de Geografia e História 

80 
  

    
Fundamentos 
Metodológicos da Língua 
Portuguesa 

80 
  

    
Pedagogia em Espaços 
Formais e não Formais 

80 
  

    
Movimentos Sociais e 
Educação no Campo 

80 
  

    

Seminário: Educação 
Ambiental, Direitos 
Humanos e Questões 
Étnico-raciais 

80 

  

Total (h) 990 Total (h) 400 Total (h) 1.200 Total (h) 730 

% do Total  30%   12%   36% 
 22% 
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3.2.4 Flexibilidade, Interdisciplinaridade e Acessibilidade Metodológica na 
estrutura curricular 

A flexibilização, interdisciplinaridade e acessibilidade metodológica estão 

fundamentadas no PDI e PPC por mecanismos presentes no currículo do curso 

que se consolida por meio da oferta das disciplinas se torna um processo mais 

dinâmico, que oportuniza ao aluno um percurso que o desafie e o prepare para 

o desenvolvimento de uma visão crítica. Rompe-se a barreira da rigidez de 

oferta, valorizando-se e respeitando-se a articulação entre as disciplinas. Esse 

dinamismo estimula o trabalho com a diversidade, a interação entre os alunos e 

a interdisciplinaridade. 

Interdisciplinaridade também é uma questão de atitude. “É uma 

relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma 

atitude diferente a ser assumida diante do problema do 

conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção 

fragmentária para unitária do ser humano”. Está também 

associada ao desenvolvimento de certos traços da 

personalidade, tais como: flexibilidade, confiança, paciência, 

intuição, capacidade de adaptação, sensibilidade em relação 

às demais pessoas, aceitação de riscos, aprender a agir na 

diversidade, aceitar novos papéis. (VILELA; MENDES, 2003, 

p.527) 

Dessa forma, a interdisciplinaridade pode ser observada na composição 

dos conteúdos curriculares, na proposta metodológica do curso utilizadas pelos 

docentes, que buscam estabelecer interfaces e conexões entre as disciplinas 

que ministram com as demais; bem como de diferentes áreas de atuação entre 

si, em atividades práticas que cobram dos alunos a solução de problemas, 

reais ou contextualizados, demandando a mobilização de conceitos 

provenientes de várias disciplinas e áreas do conhecimento.   

Destaca-se ainda, a prática interdisciplinar proposta pela atividade 

interdisciplinar que o acadêmico realiza ao término de cada disciplina, onde por 

meio de uma atividade proposta pelo professor da disciplina que se encerra e 

pelo docente da disciplina que se inicia uma atividade que é  dirigida e mediada 
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pela tutoria do curso, oportunizando ao aluno a criação de uma proposição em 

que este possa relacionar as teorias com situações de pesquisa proposta.  

 

3.3 Conteúdos Curriculares 

O Curso de Pedagogia na modalidade em EaD tem como meta central a 

formação do profissional voltado para a atuação profissional, observados as 

competências e habilidades gerais relacionados a área do Pedagogo nos 

espaços escolares e não escolares. Dessa forma, buscando fomentar no 

acadêmico as habilidades e competências aí descritas, os conteúdos 

curriculares devem obedecer aos seguintes eixos estruturantes: Formação 

Básica, Formação Humanística e Formação Específica para o desenvolvimento 

de competências de atuação profissional e articulada com profissionais de 

áreas afins.  

Os conteúdos curriculares do Curso de Pedagogia na modalidade em 

EaD do Centro Universitário UNIVEL foram pensados e estruturados de 

maneira articulada com as orientações previstas nas Diretrizes Nacionais do 

Curso nº 02, de 1º de julho de 2015, com os objetivos propostos presente na 

proposta pedagógica, e com as competências e habilidades do profissional 

egresso que se busca formar.  

Considerando a Resolução CNE/CP nº 01, de 17/06/2004, a Instituição 

incluiu nas disciplinas constante da matriz curricular através do Plano de 

Ensino conteúdos que trata das relações étnico raciais, bem como as questões 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes. As políticas de educação 

ambiental – haverá integração da educação ambiental de modo contínuo e 

permanente nos eixos temáticos e integrador, bem como, nas atividades 

complementares. A disciplina optativa de LIBRAS – na matriz curricular 

contempla a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – Libras de forma 

obrigatória, em função da natureza do curso. 

Sendo assim, a educação do Curso de Pedagogia na Modalidade à 

Distância busca manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da 

formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As 
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diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são 

referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente 

contemplados na presente proposta pedagógica. Assim, a Instituição incluiu 

nas disciplinas constante da matriz curricular através do Plano de Ensino 

conteúdos que trata das relações étnico raciais, bem como as questões 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes na disciplina de "Cultura e 

Sociedade", do 2º módulo. Nessa disciplina, também está inserido a questão 

do debate acerca do Transtorno Espectro Autista, que também está 

contemplado no PDI acerca dessa política na instituição. As políticas de 

educação ambiental – haverá integração da educação ambiental de modo 

contínuo e permanente nos eixos temáticos e integrador, bem como, nas 

atividades complementares, bem como na ementa da disciplina de “Ensino de 

Ciências, Meio Ambiente e Sustentabilidade"- Lei 9.795 de 27/04/1999 e 

Decreto 4.281 de 25/06/2002, do 11 módulo. Já o conteúdo curricular de tema 

transversal referente a Direitos Humanos - Resolução CNE/CP Nº 1, DE 30 de 

maio de 2012, está inserido no conteúdo da disciplina de "Seminário: Educação 

Ambiental, Direitos Humanos e Questões Étnico-raciais", do 20 módulo. A 

disciplina de LIBRAS – na matriz curricular contempla a disciplina de Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, disciplina obrigatório no 12 módulo. Quanto a 

Resolução CNE nº 01, de 02 de julho de 2019, e a adaptação aos conteúdos 

da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, o curso de Pedagogia 

modalidade EaD da Univel apresenta nas disciplinas de metodologias o estudo 

sobre os conteúdos previstos para cada área e campo do conhecimento, 

distribuídas nas seguintes disciplinas: Teorias do Currículo; Fundamentos 

Metodológicos da Educação Infantil; Fundamentos e Metodologia do Ensino da 

Artes; Fundamentos e Metodologia do Ensino da Educação Física; 

Fundamentos Metodológicos do Ensino de História e Geografia; Matemática e 

a Estrutura Lógica do Pensamento; Fundamentos Metodológicos da Língua 

Portuguesa. 

Ademais, sobre os conteúdos transversais acerca das Relações Étnico-

raciais, Educação Ambiental e Direitos Humanos, há uma sala virtual 

denominada "Formação Continuada" disponível gratuitamente via Ambiente 
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Virtual de Aprendizagem para todos os alunos da instituição em que os 

interessados podem buscar uma formação complementar nessas temáticas, 

além de outros conteúdos inovadores e diferenciados que podem fazer parte 

da formação do acadêmico que tiver interesse. Os cursos de formação 

continuada são gratuitos para os alunos da UNIVEL, ampliando assim os 

conhecimentos acerca de temas transversais.  Os cursos ofertados são 

denominados no AVA de: “Educação Ambiental”, “Educação das Relações 

Étnico-raciais” e “Educação em Direitos Humanos”. Cada curso tem carga 

horária de 10 h/a e poderão ser convalidados como atividade complementar de 

graduação posteriormente.  

A definição e estruturação da grade curricular, seleção de disciplinas e 

conteúdos do Curso de Pedagogia na modalidade em EaD do Centro 

Universitário UNIVEL, prevê a disposição de carga horária teórica, visando uma 

formação articulada entre o saber científico e a prática profissional.  

As competências e habilidades a serem desenvolvidas no decorrer do 

curso estão relacionadas a cada uma das disciplinas da estrutura curricular, 

clarificando dessa forma aos docentes o foco que ele deve desenvolver nas 

capacidades a serem incentivadas nos alunos. 

Ressalta-se que a seleção do referencial teórico e bibliografia das 

disciplinas do curso foram pensadas a partir da necessidade de integrar 

autores clássicos e contemporâneos, buscando revitalizar os saberes 

científicos e potencializar uma prática inovadora, e ainda conta com 

bibliografias virtuais na grande maioria das disciplinas, o que facilita o acesso 

dos estudantes, que de diferentes espaços podem estudar e desenvolver 

atividades acadêmicas, com custo acessível.  

O detalhamento sobre o ementário e as bibliografias tem por objetivo 

apresentar as informações relativas a cada disciplina constante do Curso de 

Pedagogia na modalidade em EaD oferecido pelo Centro Universitário, vale 

ressaltar que o ementário não deve ser considerado um produto acabado, mas 

sim, instrumentos de revisão constante em relação às transformações pelas 

quais a sociedade e o mercado passam, que estão sob a responsabilidade do 

professor de cada disciplina, sob a supervisão do coordenador do curso. 
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A educação do Curso de Pedagogia na modalidade em EaD deve 

manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar 

a aquisição de habilidades e conhecimentos. A Resolução nº 02, de 1º de julho 

de 2015, é referência na definição dos conteúdos curriculares e foram 

contemplados na presente proposta pedagógica.  

 

3.4 Metodologia 

O desenvolvimento de uma metodologia para o Curso de Pedagogia na 

Modalidade em EaD tem como objetivo repensar o papel do professor-tutor e 

do aluno no processo de ensino e aprendizagem e motivou reflexões sobre as 

experiências individuais de cada participante, juntamente com a abordagem 

pedagógica utilizada. 

Trata-se de percepções que conduzirão alunos ao autodesenvolvimento, 

à aprendizagem colaborativa, à interação entre professor-tutor e alunos 

corroborando para a formação de sujeitos críticos, autônomos e cidadãos. A 

partir de tais reflexões entendemos que uma metodologia devidamente 

planejada valoriza os processos de ensino e de aprendizagem que se 

constituem pela convergência de meios para uma composição eficaz para 

oferta de conteúdo promovendo uma integração em rede através da interação 

entre alunos, professor e tutor.  

Sendo assim, as metodologias de ensino adotadas pelos cursos do 

Centro Universitário UNIVEL fundamentam-se nos princípios da aprendizagem 

colaborativa. O aluno, neste contexto, passa a condição de sujeito ativo no 

processo para adquirir conhecimento e construir as suas competências e 

habilidades. 

A comunicação entre professores, tutores e alunos ocorre por meio do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA da UNIVEL. Neste ambiente a 

comunicação é realizada por Fórum de Discussão, e-mail, mensagem via AVA 

e Fórum de dúvidas, que estão disponíveis na Instituição através do Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD. 

Esta metodologia tem como ponto focal o ambiente virtual de 

aprendizagem - AVA, já que este integra um conjunto de interfaces de 
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comunicação e de conteúdos que encerram um espaço de objetos técnicos e 

tecnológicos aliados às redes sociais ali constituídas, permitindo integrar 

conteúdo à comunicação entre os atores durante o processo de ensino e de 

aprendizagem.  

Portanto listamos abaixo ferramentas que são utilizadas na referida 

metodologia: 

● Livro didático em digital disposto no AVA 

●Disposição de um ambiente virtual de aprendizagem – AVA, 

customizado para a Instituição, com as ferramentas de interação. Onde os 

alunos se conectarão por meio de login e senha e terão acesso aos materiais 

do curso que estão matriculados; 

● Quizzes e conteúdo das disciplinas, organizados por disciplina e 

unidades no AVA; 

● Capacitação de equipe de TI para o Gerenciamento do AVA; 

● Logística e Equipe Envolvida na Produção. 

Sendo assim, metodologia utilizada no Curso de Pedagogia na 

modalidade em EaD do Centro Universitário UNIVEL, busca dialogar com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e contribuir no cumprimento dos 

objetivos propostos relacionados a formação de um profissional que atua no 

espaço escolar e não escolar, com capacidade técnica, científica, 

comportamento ético, consciência política e comprometimento social.  

As transformações sociais contemporâneas têm motivado a realização 

de uma análise crítica acerca de um novo “olhar” sobre as metodologias de 

ensino e aprendizagem na área da pedagogia.  

Considera-se nesse sentido, a necessidade de questionar a 

compreensão tradicional de estudante passivo e receptivo diante da produção 

de conhecimento, e ao mesmo tempo o entendimento do docente como único 

detentor deste. O uso de metodologias ativas, que consideram o estudante 

enquanto sujeito de seu processo de aprendizagem, contribuem de forma 

significativa na formação desse profissional nesse novo contexto social.  

Nesse contexto, o Centro Universitário UNIVEL tem se preocupado em 

incorporar gradativamente em sua prática educativa, métodos ativos de 
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aprendizagem como o Peer Instruction (Instrução pelos Pares), o Team - 

Based Learning (Aprendizagem baseada em equipe), o Problem - Based 

Learning (Aprendizagem baseada em problema), o Project – Based Learning 

(Aprendizagem baseada em projeto), e o Case Study (Estudo de Caso). Os 

professores e professores-tutores, tem recebido capacitações constantes e 

encontrado estratégias adequadas para utilizar dessas novas metodologias em 

sala de aula, inclusive, com salas preparadas especificadamente para 

trabalhos nesse sentido. 

As metodologias ativas consideram a problematização como método de 

aprendizagem, motivando o estudante a pensar em formas de agir e soluções 

para situações vivenciadas em sua realidade profissional. 

Dessa forma, compreende-se a importância de se desenvolver em 

conjunto com o estudante também uma postura de pesquisador, que tenha 

autonomia de aprendizagem e busque a solução de problemas. (MILTRE, et 

al., 2008). 

Sendo assim, as metodologias de ensino adotadas pelo curso de 

Pedagogia na modalidade em EaD consideram o estudante como sujeito ativo 

no processo de aprendizagem, e capaz de participar do processo de 

construção de conhecimento e construir as suas competências e habilidades.  

 No decorrer do curso serão realizadas reuniões de Colegiado e NDE – 

Núcleo Docente Estruturante, visando diagnosticar elementos que podem 

influenciar de maneira positiva o processo de ensino – aprendizagem dos 

estudantes, e também suas limitações. A partir da ação do Colegiado e NDE, 

busca-se pensar em estratégias de ensino articuladas, interdisciplinares, que 

possam integrar os estudantes com a realidade da profissão, potencializando 

sua autonomia, capacidade crítica, comportamento ético e compromisso 

profissional.  

Outra das ações que já fazem parte do Centro Universitário UNIVEL 

enquanto projeto institucional há mais de cinco anos para proporcionar 

aprendizagem diferenciada dentro da área de metodologias próprias oferecida 

do aluno enquanto ações inovadoras é a realização da Avaliação Integradora 

duas vezes por semestre direcionado especificamente ao curso do aluno, 
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contemplando questões de conhecimento geral e específico a serem avaliadas 

no andamento do curso para avaliar e suprir eventuais lacunas de 

aprendizagem e metodológicas que estejam impactando ao aluno.  

Ressalta-se ainda que a partir de uma ação conjunta entre colegiado, 

NDE, e coordenação do curso, busca-se a garantia de trabalho do plano de 

ensino, sendo este elaborado de maneira articulada com os objetivos da 

disciplina, o perfil do profissional egresso, considerando suas competências e 

habilidades. O plano de ensino tem destaque fundamental no planejamento da 

disciplina, pois a partir da elaboração deste, o docente se posiciona de maneira 

reflexiva, analítica e crítica frente aos conteúdos, metodologias, instrumentos e 

critérios avaliativos, visando uma formação articulada entre realidade 

acadêmica e prática profissional.  

   

3.4.1 Diretrizes do Núcleo de Ensino a Distância 

No Centro Universitário UNIVEL o Núcleo de Educação à Distância – 

NEAD2 mostra-se como novo instrumento de fortalecimento da qualidade de 

ensino que a Instituição oferece. Em contrapartida, tal benefício requer uma 

nova concepção do modelo educacional, em que se busca, por meio da 

tecnologia da informação, a consolidação de novas formas de interação entre a 

instituição e a sociedade, sempre na busca da eficiência e da oferta de uma 

educação de qualidade.  

Assim, o Centro Universitário UNIVEL define como diretrizes para a 

EaD:  

• Ampliar o conhecimento dessa modalidade de ensino no Centro 

Acadêmico por meio de difusão de informações e da própria estrutura instalada 

junto aos cursos de graduação, pós-graduação e gestores;  

• Oferecer cursos à distância, em todos os níveis, buscando a 

mesma qualidade do ensino promovido pela Instituição nos cursos presenciais 

já ofertados;  

• Subsidiar os cursos presenciais, com o oferecimento de 

plataformas virtuais para suporte de disciplinas presenciais;  

 
2 Núcleo de Educação à Distância: comumente será citado como NEAD. 
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• Integrar os campi do Centro Acadêmico por meio da educação à 

distância;  

• Fortalecer parcerias com o Centro Acadêmico e instituições 

parceiras na oferta de cursos também para a modalidade à distância;  

• Ampliar a busca de novos alunos para a Instituição, por meio de 

cursos de pós-graduação Lato Sensu oferecidos na modalidade à distância e 

de graduação;  

• Promover a atualização constante dos recursos materiais assim 

como a capacitação constante dos recursos humanos voltados para a 

educação à distância;  

• Promover a gestão do ambiente de aprendizagem dispondo de 

ferramentas para gestão pedagógica, tecnológica, administrativa e financeira, 

através da integração com o sistema acadêmico utilizado;  

• Promover a interação síncrona, assíncrona, democratização da 

informação e a socialização do conhecimento, através do uso de tecnologias 

de informação e comunicação.  

• Promover a implantação de novos polos na Educação à Distância 

em todo o território nacional, após levantamento de demanda e viabilidade de 

infraestrutura.  

 

3.4.2 Objetivos do Núcleo de Ensino a Distância do Centro 

Universitário UNIVEL 

São objetivos do NEAD do Centro Acadêmico:  

• Implementar o Polo Virtual do Centro Acadêmico;  

• Formular e implementar cursos e projetos de Educação à Distância - 

EaD;  

• Acompanhar e dar apoio tecnológico e pedagógico aos cursos à 

distância, desde a fase de projeto, desenvolvimento, implementação, 

implantação, administração, supervisão e avaliação;  

• Promover a pesquisa sobre novas tecnologias, formas e instrumentos de 

ação para a EaD;  
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• Desenvolver, produzir e disseminar conteúdos, programas e ferramentas 

tecnológicas para a utilização em EaD;  

• Fomentar e difundir o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação3 - TIC no ensino, no contexto da EaD, estimulando a 

pedagogia da autoria junto aos professores e alunos da instituição e 

disseminar o conhecimento produzido para instituições parceiras;  

• Desenvolver convênios e parcerias com empresas e outras instituições 

governamentais e não governamentais para promover a EaD;  

• Cooperar com as demais unidades de ensino no intuito de manter e 

desenvolver a excelência acadêmica, criando oportunidades para o 

crescimento de um trabalho à distância com as mesmas características 

de qualidade encontradas nas práticas presenciais;  

• Planejar, coordenar e supervisionar a execução de programas de 

capacitação nos níveis de extensão, aperfeiçoamento e especialização 

na modalidade EaD.  

 

3.4.3 Recursos para o Ensino e aprendizagem em EaD 

 

As atividades virtuais serão realizadas pela utilização do Moodle, 

Ambiente Virtual de Aprendizagem4 – AVA, plataforma de aprendizagem 

gratuita, denominada de software livre e de código aberto, reconhecida 

internacionalmente desde sua primeira versão publicada em 2001 pelo 

educador e cientista computacional Martin Dougiamas.  

No entanto, a escolha desta plataforma pela Centro Acadêmico não se 

sustenta apenas no fato da gratuidade, pois além do programa ser 

disponibilizado livremente na forma de software livre, sob a licença de software 

livre: GNU Public License, o Moodle também pode ser instalado em diversos 

sistemas operacionais, como Unix, Linux, Windows e Mac OS, desde que os 

mesmos consigam executar a linguagem PHP e como base de dados também 

 
3 Tecnologia de Informação e Comunicação: comumente será citado como TIC. 
4 Ambiente Virtual de Aprendizagem: comumente será citado como AVA.  
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podem ser utilizados sistemas gerenciadores de banco de dados MySQL, 

PostgreSQL, Oracle, Access, Inter base ou qualquer outro acessível via ODBC.  

O Moodle é desenvolvido colaborativamente por uma comunidade virtual 

que reúne programadores e desenvolvedores de software livre, 

administradores de sistemas, professores, designers e usuários de todo o 

mundo. Por esse motivo evolui constantemente, adequando-se às 

necessidades dos seus utilizadores.  

Portanto, o Moodle constitui-se num software intuitivo e fácil de utilizar, 

que tanto pode dar origem a uma página de um único professor/formador como 

à página de uma Universidade, com dezenas de milhares de 

alunos/utilizadores.  

Com apoio de equipe técnica do NEAD em 2015 foi possível aprimorar 

os serviços do AVA do Centro Acadêmico e customizar sua interface de acordo 

com o desenho pedagógico proposto e integrá-lo com o Sistema de Gestão 

Acadêmico fornecido pela TOTVS, utilizado pela Centro Acadêmico UNIVEL 

desde sua implantação em 2005. Após configurado e integrado ao Sistema de 

Gestão Acadêmico, ainda em 2015, o AVA do Centro Acadêmico foi 

hospedado em um servidor externo na empresa Amazon Webservice, 

localizada em São Paulo/SP, por contemplar a infraestrutura necessária para 

oferecer alto índice de estabilidade, rendimento, segurança de dados e por 

permitir fácil adaptação a um novo cenário no quantitativo de matrículas, 

através da computação redimensionável.  

Com o AVA o corpo docente pode usufruir de ferramentas de apoio às 

práticas dentro e fora da sala de aula, assim como também pode facilitar o 

planejamento de suas atividades pedagógicas através da utilização das 

ferramentas disponíveis para troca de informações com os acadêmicos que se 

dá de modo síncrono ou assíncrono, disponibilizando, através da publicação de 

links ou arquivos digitais de textos, apresentações, PodCasts, videoaulas, 

vídeos publicados na Internet, entre outros.  

O uso do AVA facilita a disponibilidade de recursos aos alunos, tais 

como: atendimento, agendamento, download de materiais instrucionais, 

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

78 
 

gabarito das avaliações, entre outros, e favorece a interatividade formal entre 

alunos e professores.  

O aluno terá acesso ao AVA do Centro Acadêmico UNIVEL por meio do 

portal institucional que ocorre em caráter restrito, por meio do número de 

usuário e senha, os mesmos utilizados para o seu acesso ao Sistema de 

Gestão Acadêmico.  

Partindo do pressuposto que a EaD é uma modalidade educacional em 

que o material didático é um meio no qual o docente atua como mediador do 

processo de ensino-aprendizagem, pode-se inferir, para o conceito do Centro 

Acadêmico, que os materiais didáticos são de extrema importância na 

motivação e interação do aluno com os conteúdos das disciplinas.  

Para o Centro Universitário UNIVEL a produção do material pedagógico 

e do processo de logística está pautada no que diz respeito a:  

• Base Conceitual - Considera-se a perspectiva proposta pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9394/1996), que 

sustenta a proposta de EaD do Centro Acadêmico UNIVEL e que a 

define como uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, 

com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados 

isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação;  

• Qualidade do conteúdo - O material instrucional a ser utilizado nos 

cursos do Centro Acadêmico UNIVEL na modalidade de EaD se propõe 

a estabelecer uma inter-relação entre os diferentes atores que 

participarão desse processo. Para tanto, os textos são organizados em 

uma linguagem “dialógica”, nos quais o autor estabelece uma “conversa 

pedagógica” com os alunos. Os textos objetivam criar um espaço de 

aprendizagem para que o aluno possa desenvolver reflexões e análises 

críticas, além de provocar a busca de novos conhecimentos. A ênfase 

dada a esse processo privilegia a aprendizagem, buscando desenvolver 

um aluno independente e crítico. Os textos são estruturados de forma 

adequada à metodologia utilizada em EaD, contendo atividades de 
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estudo, estudos de caso, exercícios de fixação da aprendizagem, além 

de outras estratégias específicas de cada unidade de aprendizagem. 

Todas as estratégias selecionadas devem ser organizadas para atingir 

as competências e objetivos propostos, possibilitando ao aluno inserir-se 

no campo de estudo e posicionar-se em relação às suas grandes 

questões.  

• A construção de materiais didáticos para disciplinas de cursos na 

modalidade EaD é, portanto, uma tarefa de alta complexidade e requer 

uma equipe altamente especializada e multidisciplinar. Os conteúdos 

deverão ser efetivamente capazes de assegurar a aprendizagem nos 

níveis exigidos pelas Diretrizes Curriculares dos respectivos cursos e 

pelos padrões exigidos pela Centro Acadêmico, visando à qualidade no 

processo de aprendizagem.  

Abaixo a equipe envolvida na produção dos materiais e as suas devidas 

funções:  

 

Coordenador do Curso:  

• Seleciona os professores mestres e doutores para a produção dos 

materiais e capacita os docentes na elaboração de materiais para EaD. 

Esta capacitação prevê o modelo pedagógico, a estrutura das disciplinas 

e a iconografia. Neste momento o docente também tem contato com o 

PPC do curso e prepara um planejamento das unidades de acordo com 

a ementa e as referências bibliográficas previstas;  

• Valida o planejamento para então o professor iniciar a escrita do 

material.  

 

Professor conteudista - 01 por disciplina: 

Professores mestres e doutores especialistas nas áreas das disciplinas têm as 

seguintes atribuições:  

• Roteirização do conteúdo por unidade de acordo com a ementa e 

objetivos/competências das disciplinas, seguindo as referências e 

premissas apresentadas no projeto do curso;  
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• Devem seguir o Projeto Instrucional com a estrutura das disciplinas em 

unidades;  

• Cessão dos direitos autorais para o Centro Acadêmico UNIVEL; através 

de assinatura de contratos; 

• Ajustar os materiais de acordo com as orientações da equipe de 

Designers Educacionais e dos validadores do Centro Acadêmico 

UNIVEL;  

• Elaboração das atividades de aprendizagem e sugestões de temas para 

os fóruns de discussão por unidade de estudo;  

•  Elaboração do Banco de Questões para as provas presenciais.  

 

Designer Educacional5:  

• Orientam os professores sobre a adequação do conteúdo das disciplinas 

durante a elaboração do material, seguindo elementos textuais definidos 

pela Instituição, como a identidade visual, avaliação e indicação de 

ícones de aprendizagem, fóruns de discussão, atividades de 

aprendizagem e banco de questões;  

• Fazem o tratamento de linguagem das atividades de desafio propostas 

pelos professores, com feedbacks a cada etapa;  

• Fazem o tratamento de linguagem do conteúdo para EaD, instrução para 

ícones, destaques, imagens, fóruns de discussão, atividades de 

aprendizagem e banco de questões, a fim de facilitar a aprendizagem.  

 

Revisor Gramatical:  

• Revisão Gramatical e metodológica de todos os materiais 

desenvolvidos, utilizando a nova ortografia.  

 

Coordenador de Editoração:  

• Responsável pela conceituação e desenvolvimento de Projeto Gráfico, 

considerando formato livro A4 para impressão do aluno pelo AVA;  

 
5 Designer Educacional: comumente será citado como DE. 
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• Orienta e acompanha a equipe de diagramadores e ilustradores.  

 

Diagramador:  

• Aplicação das Ilustrações de ícones, arte de capas e editoração de 

imagens e vídeos, além de criação de esquemas e figuras para ilustrar o 

conteúdo;  

• Diagramação em páginas para os livros didáticos que serão 

disponibilizados para impressão no AVA, seguindo o projeto gráfico 

definido e aprovado pelo Centro Acadêmico,  

• Fechamento dos e-books no formato impressão e formato AVA com 

revisão final por DE e revisor.  

 

Designer gráfico:  

• Ilustração de ícones e imagens com a intenção de facilitar a 

aprendizagem.  

 

Coordenador de Curso e professores do Centro Acadêmico:  

• Validação dos materiais;  

• Fluxograma de Produção dos Materiais.  

 

Revisor de Qualidade:  

O revisor de qualidade deve verificar e providenciar o que for necessário para: 

• Concepções visuais e de editoração que sejam instrumentos de 

motivação para o aluno;  

• Excelente qualidade na imagem das aulas transmitidas, com a gerência 

pedagógica adequada e com a preparação do docente no que concerne 

à apresentação ao vivo e/ou gravada;  

• Eficiência no acesso aos materiais de ensino, fazendo com que estejam 

disponíveis ao aluno nos prazos previstos;  

• Diversos meios de comunicação entre alunos e tutores ou professores, 

de forma a assegurar rápida resposta às dúvidas;  
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• Sistema eficaz de acompanhamento dos polos para assegurar o 

cumprimento dos padrões e das normas acadêmicas;  

• Modernização constante dos equipamentos utilizados nos polos;  

• Acesso presencial facilitado às Bibliotecas nos polos.  

 

3.5 Estágio Curricular Supervisionado 

a) Concepção de Estágio: 

O Estágio Supervisionado compreende o conjunto de atividades 

relacionadas à dimensão prático-operativa da formação profissional, 

articuladora das determinações do exercício profissional da futura profissão. 

Com os Estágios Supervisionados se pretende oferecer ao futuro profissional 

um conhecimento do real em espaços sócio-ocupacionais onde se realizam as 

práticas profissionais da futura profissão, através da relação direta com 

situações de trabalho em unidades do mundo do trabalho. Neste processo se 

dão a construção e avaliação do desenvolvimento das habilidades e 

competências necessárias ao futuro exercício da profissão. É também um 

momento privilegiado para se acompanhar a vivência dos aspectos do mundo 

do trabalho através de situações reais vivenciadas pelos acadêmicos no 

espaços sócio-ocupacionais onde se realizam os estágios. 

No Curso de Pedagogia EaD, em conformidade com a legislação 

vigente, o Estágio Supervisionado é uma atividade obrigatória, sendo 

intrinsecamente articulada com as dimensões do exercício profissional e com 

os demais componentes curriculares associados as diversas disciplinas do 

curso. 

Os Estágios Supervisionados serão orientados pelo professor da 

disciplina e terão como suporte a equipe de tutoria, em consonância com as 

normas internas do Centro Universitário Univel e serão realizados no período 

indicado pela base curricular do curso. As ações efetivadas nos Estágios 

Supervisionados são o modo pelo qual o acadêmico revela sua capacidade de 

planejar e executar as propostas interventivas constituídas no decorrer do 

curso. Mediado pela supervisão pedagógica e supervisão de campo o 
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acadêmico irá observar, diagnosticar, pesquisar e interagir nos espaços sócio-

ocupacionais onde se dão as práticas de estágio. Para que estes elementos e 

atividades sejam materializados, a unidade teoria/prática será uma constante 

no conjunto das disciplinas ministradas no curso. Os dados coletados em cada 

estágio constituem elementos do empírico a serem pesquisados, 

transformados em dados e, estes dados consequentemente em informações e 

conhecimento, com o intuito de melhorar a qualidade do Ensino e servir de 

base para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Ao concluir os estágios o acadêmico apresenta os resultados conforme 

as definições postas no projeto político pedagógico do curso e na política de 

estágio do curso, tendo como horizonte a socialização das informações e 

conhecimentos construídos durante o processo de realização do estágio. 

Neste sentido, os estágios supervisionados são: 

a) Uma atividade prevista no projeto político pedagógico do curso, 

como parte constitutiva da formação do profissional, realizada através de 

atividades de características eminentemente práticas, desenvolvidas em um 

espaço sócio ocupacional adequado; 

b) Uma vivência de integralização, de revisão e de reorientação dos 

aspectos específicos da profissionalização prevista no currículo dos cursos na 

sua totalidade; 

c) Um dos processos de avaliação do profissional formando, tendo 

como parâmetro à configuração do profissional que se quer formar, expressa 

no projeto pedagógico do curso; 

d) Um momento privilegiado e culminante da articulação dos 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos 

desenvolvidos ao longo do curso. 

 

3.5.1 Estágio Curricular Supervisionado  - relação com a rede de escolas 

da educação básica. 
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O estágio curricular é atividade de ensino e, como tal, deve ser 

planejado, executado, acompanhado e avaliado pelo professor, coordenação 

de curso e equipe de tutoria. Neste sentido, o trabalho do Coordenador e do 

Supervisor pedagógico se constitui em atividade docente. 

Em função da compreensão de que é uma atividade que compõe o 

projeto político pedagógico do curso, o estágio apresenta: 

a) Carga horária definida pela legislação, para cada curso; 

b) Inserção na grade curricular, devendo ser realizado no decorrer do 

Curso; 

c) Pré-requisito para sua realização - o aluno deve estar aprovado nas 

disciplinas previstas para os semestres anteriores; 

d) Plano de ensino: ementa, objetivos, conteúdos, cronograma 

(abrangendo desde planejamento com os alunos até a conclusão das 

atividades previstas, definição do período de realização da(s) atividade(s)), 

procedimentos metodológicos, avaliação (com definição do nível de exigência, 

formas de execução, formas de avaliação e apresentação do resultado final); 

e) Obrigatoriedade de frequência nas atividades de sala de aula e na 

operacionalização do estágio, definidos em regulamentos próprios para cada 

curso; 

f) Uma coordenação de estágio, docentes supervisores (professores 

do curso e da área de conhecimento) que acompanham o desenvolvimento das 

atividades no local de estágio; 

g) Regulamentação específica para o estágio elaborada e aprovada 

pelo Colegiado de Curso. 

Deve-se considerar que, ao lado da competência teórica para ensinar 

aos acadêmicos os saberes teóricos, já sistematizados e organizados, o 

professor precisa ensiná-los a produzir novo saberes e a trabalharem com o 

“saber científico”, apropriado e/ou produzido, aliado ao “saber popular”, difuso e 

desconsiderado, visando a integração destes “saberes” e a melhoria da 

qualidade de vida. Portanto, uma perfeita integração entre os locais de 
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atuação, denominados campo de estágio, e IES é essencial para o 

desenvolvimento concreto do que se entende por Estágio Supervisionado. 

Essa integração supõe um elo permanente entre as Instituições do 

mundo do trabalho e a IES, por meio de seus docentes e discentes, permitindo 

que a realidade dos locais de trabalho e suas práticas possam ser observadas, 

analisadas e discutidas pelos futuros profissionais e que, ao mesmo tempo, 

possa receber da IES apoio para a resolução de problemas teórico/práticos.  

A princípio, são considerados espaços para a realização dos estágios, 

ou campos de estágio os diversos espaços sócio ocupacionais, no mundo do 

trabalho, onde profissionais realizam seu exercício da profissão, nas diversas 

áreas, considerando as singularidades e particularidades a ela inerentes. 

Nestes espaços são realizadas atividades de: observação, análise e 

compreensão do exercício profissional ali realizado; planejamento e execução 

de projetos, programas e atividades diversas de estágio; avaliação e 

aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos relativos ao campo 

específico de atuação profissional; vivência efetiva de situações do exercício da 

profissão; avaliação, e sistematização das atividades práticas realizadas. 

Entretanto, para serem considerado campo de estágio as instituições 

devem: 

a) Apresentar condições para planejamento e execução das 

atividades de estágio; 

b) Permitir a avaliação e o aprofundamento dos conhecimentos 

teórico-práticos do campo de trabalho; 

c) Possibilitar a vivência efetiva de situações concretas de vida e 

trabalho, dentro do campo profissional;  

d) Disponibilizar a infraestrutura material e recursos humanos 

necessários à realização das atividades propostas; 

e) Aceitar as condições de supervisão e avaliação dos estagiários 

propostos pelos cursos do Centro Universitário; 
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f) Concordar e acatar as normas disciplinares do Estágio 

Supervisionado do Centro Universitário; 

g) Permitir que a organização do estágio possa ser convertida em 

instrumentos jurídicos, como acordo de cooperação, convênio, termos de 

compromisso, etc., onde estejam acordadas todas as condições de realização 

do estágio; 

h) Possuir profissionais habilitados atuando no campo escolhido 

para o estágio. 

 

3.5.2 Estágio Curricular Supervisionado – relação teoria e prática 

Todos os docentes, durante o processo de desenvolvimento dos 

componentes curriculares, visando o estágio, deverão considerar como 

essenciais para a formação profissional: 

a) O acolhimento de toda a diversidade cultural; 

b) O aprimoramento e o incentivo às práticas investigativas; 

c) O domínio do conhecimento básico para que os acadêmicos possam 

desenvolver a capacidade de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver juntos e aprender a ser, considerando os mesmos como seres sociais e 

a necessidade de inserção destes no espaço e no tempo histórico, político, 

econômico e social; 

d) O uso de tecnologias e materiais inovadores, e a utilização de 

metodologias que respaldem as práticas pedagógicas necessárias e 

adequadas para o êxito do processo ensino-aprendizagem; 

e) O desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades que fomentem o 

trabalho em equipe, com vistas à preparação para o exercício do planejamento 

participativo e interdisciplinar no ambiente profissional e social. 

A coordenação do Estágio Supervisionado caberá a um docente do 

Curso cujo perfil, em linhas gerais, esteja adequado às funções de: 

• Selecionar e firmar convênios com as instituições envolvidas no 

campo de estágio; 
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• Acompanhar, por meio de visitas in loco, a adequação das atividades 

realizadas pelos discentes às finalidades previstas no Projeto Pedagógico do 

Curso; 

• Acompanhar, por meio de reuniões mensais, o trabalho realizado 

pelos supervisores de estágio. 

Entende-se como supervisão de estágio o acompanhamento, tanto nas 

atividades que antecedem a prática efetiva, quanto à assessoria dada ao aluno 

no decorrer de sua prática profissional, por docentes autorizados pela 

coordenação de estágios do curso, de forma a proporcionar aos estagiários o 

pleno desempenho de ações, princípios e valores inerentes à realidade da 

profissão em que se processa a vivência prática. 

Podem ser supervisores de estágio todos os docentes com formação na 

área objeto dos cursos e experiência profissional. 

O estágio, enquanto parte integrante de um processo de formação 

profissional requer acompanhamento e avaliação sistemática constante. O 

acompanhamento se faz necessário para empreender uma avaliação 

qualitativa que permita, sempre que necessário, indicar correções e 

redimensionar os encaminhamentos feitos, de forma que o perfil profissional 

traçado no projeto pedagógico do curso seja atingido. 

As atividades de estágio são acompanhadas e assessoradas no 

decorrer de sua realização, por docentes indicados pela coordenação de 

estágios do curso, de forma a proporcionar aos futuros profissionais o pleno 

desempenho de ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão.  

A avaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do processo de 

acompanhamento, controle e avaliação institucional extensível a todo processo 

de ensino. A avaliação deve ser ampla, contemplar o processo teórico da 

construção do conhecimento, bem como as formas de organização deste, 

articuladas com os fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e 

técnico-operativos. A avaliação deve prover informações e dados para a 

realimentação do Currículo do Curso, tendo como meta a busca de 
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mecanismos e meios de aprimorar a qualidade do ensino ofertado pelo Centro 

Universitário Univel. 

A avaliação dos estagiários será feita pelo docente-supervisor, de forma 

sistemática e contínua, pelos alunos através de auto avaliação e, quando for 

necessário, ouvindo as opiniões dos membros da comunidade envolvidos no 

processo. 

Do segundo ao décimo sétimo módulo a pesquisa estará presente por 

intermédio das disciplinas curriculares tendo nas Práticas Pedagógicas e nos 

Estágios Supervisionados lócus privilegiados de pesquisa. Partindo do 

pressuposto que a educação lida com a questão da formação do ser humano, a 

qual envolve aquisição de conhecimentos e valores e que esta formação se dá 

por meio do currículo, entendido no seu sentido amplo, abarcando todas as 

ações formativas, explícitas ou não, o currículo, é a questão central da 

instituição ou contexto educativo em torno dos quais os papéis profissionais se 

distinguem e se articulem. 

Nas Práticas Pedagógicas, no Estágio Supervisionado o acadêmico 

deverá exercitar a habilidade de relacionar teoria e prática; observar e 

compreender a realidade da organização escolar e/ou outros contextos 

educacionais no seu todo, desenvolvendo assim sua capacidade investigativa; 

definir questões/problemas relevantes que serão objeto específico, enquanto 

foco de sua formação; bem como elaborar proposta de ação exequível frente à 

realidade educacional vivenciada nos campos de estágio com vistas à sua 

atuação profissional em ambientes educativos formais ou informais. 

Assim, essa formação deverá contemplar as seguintes áreas de atuação 

do pedagogo: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Educação 

de Jovens e Adultos, Espaços não Escolares, Gestão Escolar e Coordenação 

Pedagógica, conforme exigências dos sistemas de ensino, nas diferentes 

esferas administrativas. Será desenvolvido a partir das seguintes atividades:  

a) escolha do campo de investigação;  

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

89 
 

b) observação e análise do contexto mais amplo das instituições ou 

contextos de observação e intervenção pedagógica  

c) escolha de uma questão específica e análise mediante observação, 

obtenção de informações necessárias para a compreensão da 

questão/problema;  

d) elaboração de propostas de ação;  

e) implementação e avaliação das propostas. 

Todo o processo será desenvolvido em articulação com os 

profissionais das diferentes instituições/contextos atendendo às necessidades 

de formação do pedagogo, bem como às necessidades dessas 

instituições/contextos. 

 

3.6  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

No Curso de Pedagogia na modalidade em EaD da UNIVEL, as 

Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios, que se 

efetivam por meio de experiências ou vivências intra ou extracurriculares do 

discente, durante o período em que frequenta o curso. Elas têm como objetivos 

flexibilizar, diversificar e enriquecer a formação do acadêmico, ampliando suas 

chances de sucesso no mercado de trabalho, e estão institucionalizadas e 

regulamentadas. 

O Regulamento de Atividades Complementares do Curso de Pedagogia 

na modalidade em EaD, determina as formas de aproveitamento a serem 

cumpridas por meio de atividades, que podem englobar atividades de ensino, 

de extensão e de iniciação científica. De modo geral, as Atividades 

Complementares podem ser cumpridas por meio de:  

• atividades de ENSINO - cumpridas mediante aproveitamento de 

disciplinas afins com o curso de Pedagogia cursadas em outro(s) curso(s) da 

instituição, mas não previstas na matriz curricular do discente; cursos e/ou 

disciplinas afins realizados em outras instituições;  
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• atividades de EXTENSÃO, tais como projetos de extensão; 

•atividades em seminários, palestras, cursos, jornadas, congressos, 

conferências, encontros, cursos de atualização e similares; programas de 

extensão, relativos à área do curso, na modalidade presencial ou EAD;  

• atividades de MONITORIA em disciplina específica do curso; 

• atividades de VOLUNTARIADO; 

•atividades de PESQUISA e INICIAÇÃO CIENTÍFICA – por meio de 

participação em programas de iniciação científica; trabalhos publicados na 

íntegra em periódicos da área, resumos publicados em anais de eventos 

científicos; apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

• atividades CULTURAIS E ARTÍSTICAS, de forma a incentivar 

participação em eventuais culturais/artísticos relacionados a formação do 

indivíduo enquanto sujeito. 

 

3.6.1 Quanto à Avaliação e Inovação da Gestão das Atividades 

Complementares 

A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade 

com as regras estabelecidas Regulamento das Atividades Complementares, 

documentos estes que integram o Projeto Pedagógico do Curso. De uma forma 

geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido 

respeitando os limites máximos de carga horária estabelecidos para cada uma 

das diversas modalidades previstas no Regulamento das atividades 

complementares do curso, que integra este PPC. 

A metodologia de gestão das atividades complementares está 

organizada para que em todos os semestres sejam promovidos eventos 

internos para auxiliar o aluno a terem possibilidades de cumprir as horas 

necessárias previstas, sendo que também serão oportunizadas 

semestralmente, de forma gratuita para o aluno, quais as disciplinas que 

podem cursar em outros cursos para convalidar em atividades complementares 

que tenham relação com a grande área da Educação exemplo de “Psicologia 

Organizacional”, do curso de Administração na modalidade em EaD, e 

relacionadas à “Gestão de Pessoas” dos cursos tecnólogos na modalidade em 
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EaD, ou entre outras que o aluno desejar e sejam relacionadas a formação do 

Pedagogo. Assim, o aluno pode optar por fazer essas disciplinas na 

modalidade em EaD e adquirir um conhecimento além do previsto na matriz 

curricular do Curso de Pedagogia na modalidade em EaD sem onerar o valor 

do curso por isso. Caso opte, também poderá cursar também modalidade EAD 

cursos livres gratuitos que a IES oferta reiteradamente relacionado aos 

interesses do aluno e compatibilidade com a área da Pedagogia, tanto 

internamente quanto externamente à IES. 

Acerca da gestão e aproveitamento das atividades realizadas, os alunos 

poderão protocolar as atividades já realizadas na coordenação do curso, que 

posteriormente estará encaminhando em edital, via sistema acadêmico e 

também por e-mail, para facilitação da conferência ao aluno, pelo menos duas 

vezes no semestre o total de atividades complementares que o aluno obteve 

até aquele momento, de forma que torne eficiente o acompanhamento do 

mesmo, visando que faça de maneira sistemática o cumprimento das 

atividades complementares e não as acumule no final do curso. 

 

3.7  APOIO AO DISCENTE 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideias, valores, 

conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o 

número de jovens e adolescentes que ingressam nas Instituições de Ensino 

Superior em busca de uma formação acadêmico-profissional e científica, não 

se encontrando ainda sedimentada a complexa escolha profissional. Assim, 

constitui desafio às Instituições Superiores romper com tal paradigma 

superando o distanciamento entre o jovem universitário, os cursos oferecidos, o 

mercado de trabalho e suas expectativas em relação à escolha profissional. 

Neste processo de construção da identidade profissional, as Instituições 

de Ensino superior tem sido conclamada a orientar, informar e dirimir dúvidas e 

questionamentos que permeiam o universo do discente. Atenta ao 

compromisso social, O Centro Universitário UNIVEL direciona esforços no 

sentido de proporcionar uma sólida formação científica aliada as ações 

voltadas ao desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em programas 
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de estímulo e incentivo ao discente nos campos sociocultural e técnico-

científico 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração do 

discente, que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem 

atendimento individualizado, e tem continuidade com a realização das aulas 

inaugurais, nas quais são apresentadas as estruturas acadêmicas e 

administrativas, dando ênfase ao PDI e PPC do respectivo curso. Vale ressaltar 

que O Centro Universitário UNIVEL promove anualmente o Projeto UNIVEL 

PLAY – que funciona como uma Universidade aberta para a comunidade, no 

qual alunos do ensino médio visitam toda a estrutura física e laboratórios do 

Centro Universitário UNIVEL, bem como assistem vídeo referente ao dia a dia 

do Centro Universitário UNIVEL e participam de palestras referentes a 

diversidades das profissões, cuja média anual de alunos chegam à 5.000, 

sendo que os colégios atendidos são os locais e distantes até 120 km da 

cidade de Cascavel. 

Sendo assim, verifica-se a amplitude de atuação e o objetivo da Política 

de Apoio ao Estudante, que também visa promover a implantação de 

programas diversificados de atenção e atendimento dos acadêmicos já 

inseridos na IES, buscando o pleno desenvolvimento do corpo discente, 

considerando a promoção do bem-estar e desenvolvimento integral do 

estudante, condição essencial aos processos de aprendizagem e ao sucesso 

acadêmico, pessoal e profissional. Prevê atividades tais como: apoio ao 

desenvolvimento acadêmico, suporte psicossocial, acesso às atividades 

socioculturais e esportivas, além de apoio ao egresso. 

Conforme o Regimento compete à Secretaria Geral organizar e 

supervisionar os processos de admissão, matrícula, registro e controle 

acadêmico, registro de diplomas de graduação e pós-graduação e 

transferências entre estabelecimentos de ensino. O alunado tem acesso às 

informações acadêmicas como notas e faltas via Sistema de Gestão 

Acadêmico TOTVS, bem como, através do aplicativo para smartphone da 

UNIVEL.  
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Os docentes são os facilitadores e mediadores do processo ensino-

aprendizagem, buscando sempre estarem acessíveis aos alunos, se mostrando 

dispostos a sanar suas dúvidas durante as aulas e nos intervalos entre as 

mesmas. Eles também estimulam os discentes a desenvolver iniciação 

científica, publicações de trabalhos em revistas, apresentação de trabalhos em 

congressos e participação nas atividades de monitoria.  

Norteia esta política de apoio aos estudantes, as seguintes diretrizes:  

• Oferecer apoio psicopedagógico ao estudante, na busca de 

soluções de fatores subjacentes às suas atividades cotidianas, que contribuem 

frequentemente para a eclosão de desajuste emocional com reflexo negativo 

no rendimento acadêmico, resultando muitas vezes na desistência/evasão;  

• Atuar sobre os desequilíbrios e dificuldades emocionais e fornecer 

ao acadêmico o suporte psicológico necessário à boa execução de suas 

atividades universitárias e profissionais;  

• Suprir as carências de informação e sustentação psicológica na 

opção profissional, que frequentemente se fazem refletir no desempenho 

acadêmico e na saúde mental do estudante;  

• Identificar e atender às necessidades especiais dos acadêmicos 

que apresentem deficiências permanentes ou temporárias, adequando os 

espaços e equipamentos da IES, qualificando seu pessoal técnico-

administrativo para melhor atendê-los;  

• Integrar o Portal do Estudante às redes sociais, com o objetivo de 

disponibilizar na homepage informações importantes da vida acadêmica;  

• Centralizar e padronizar a divulgação de oportunidades de estágio 

dentro da IES, apoiando os estudantes na procura de Estágios e colocação 

profissional;  

• Firmar convênio/parceria com empresas para contratação de 

estudantes para Estágio, programas Trainee e contratação efetiva;  

• Promover “Campanha de Cadastramento” com os inúmeros 

Agentes de Integração e Empresas de Consultoria em Recursos Humanos;  

• Aparelhar o acadêmico para superar as exigências do mercado de 

trabalho, trabalhando os aspectos que envolvem o comportamento em 
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entrevistas e dinâmicas de seleção, bem como conceitos de liderança, 

motivação e atuação proativa no trabalho;  

• Promover a captação de currículos de estudantes para envio às 

empresas conveniadas;  

• Articular e coordenar ações que promovam a ampliação do 

universo sociocultural e artístico dos estudantes, bem como sua inserção em 

práticas esportivas via as Atléticas de cada curso;  

• Apoiar as iniciativas estudantis na promoção de atividades 

culturais, artísticas e recreativas;  

• Criar centros de convivência universitária, favorecendo o acesso 

do alunado às atividades artístico-culturais;  

• Organizar atividades (palestras, encontros, seminários etc.) de 

caráter preventivo e informativo sobre temas relevantes para a juventude;  

• Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, 

extensão e iniciação científica;  

• Criar condições de acesso às novas tecnologias da informação;  

• Aumentar o nível de participação da IES na vida do estudante;  

• Valorizar os recursos da IES para implementar as diretrizes 

propostas, por meio da potencialização dos espaços físicos e serviços 

existentes e a articulação das diversas instâncias universitárias; e  

• Promover pesquisas de satisfação do corpo discente e docente 

envolvendo aspectos administrativos, sociais, acadêmicos, de infraestrutura, 

entre outros.  

 

3.7.1 Bolsas e Auxílios 

O Programa de Concessão Parcial de Bolsa de Estudo da instituição 

disponibilizado de acordo com a saúde financeira da IES tem por finalidade a 

complementação dos encargos educacionais, a fim de suprir as carências 

individuais de seus acadêmicos e, dessa forma, possibilitar o maior número 

possível de alunos assistidos, observados os requisitos de aproveitamento e 

desempenho do estudante dos cursos de graduação. Os critérios de seleção e 
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a supervisão do processo são realizados por uma comissão de seleção 

nomeada pela Pró-Reitora Acadêmica. 

 

 

3.7.2 Programas de Apoio Financeiro 

A IES possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de 

participar de programas institucionais, gestados pelo Poder Público Federal. 

Possui, ainda, diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades 

representativas de classe. Os Programas de Apoio Financeiro são: 

 

a) Plano Alternativo de Pagamento - PAP  

Com recursos próprios a IES visa a concessão do benefício da 

postergação de pagamento de até 50% da mensalidade para alunos que, a 

partir do primeiro ano do curso e por motivo justificado. Tal financiamento 

deverá ser ressarcido após a conclusão do curso e no mesmo prazo do 

benefício usufruído.  

b) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação, em instituições 

privadas de Ensino Superior com avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo MEC. Tais estudantes devem ter estudado e concluído seus estudos na 

escola pública, bem como ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio 

- ENEM. 

d) Bolsa Desconto Família 

Trata-se de um desconto concedido a alunos com parentesco de 

primeiro grau (cônjuge e/ou filhos) matriculados na IES, desde que o 

pagamento da mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

e) Bolsa de Estudos para Funcionários  

A mantenedora assegura aos seus funcionários bolsa parcial para 

realização de seus estudos. O programa tem por finalidade o incentivo ao 

desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários, favorecendo a 
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ampliação de suas habilidades e competências por meio dos cursos oferecidos 

pela IES.  

f) Bolsa Estágio na IES  

A IES visa apoiar os alunos que apresentam carência socioeconômica e 

disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da IES. O aluno 

recebe uma bolsa estudo/estágio na IES, sem prejuízo de suas atividades 

acadêmicas. O termo de compromisso é válido por um ano, podendo ser 

renovado por mais um ano, de acordo com a indicação e/ou solicitação do 

setor assistido.  

g) Bolsa Egresso 

O acadêmico egresso da IES terá um incentivo entre 10 a 20% para 

cursar um curso de Pós-graduação Lato Sensu e/ou uma nova graduação 

oferecida pela IES. 

 

3.7.3 Estímulos à permanência 

O Centro Universitário UNIVEL, preocupada em assegurar à 

comunidade acadêmica um ambiente saudável para o ensino pedagógico, bem 

como assegurar condições para que não ocorra evasão/afastamento escolar, 

oferecerá Programa de Nivelamento e Atendimento psicopedagógico, conforme 

abaixo: 

 

a) Programa de nivelamento 

O Centro Universitário UNIVEL possui o projeto Programa de 

Nivelamento, que é desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo 

oferecido na modalidade de educação a distância. Tem como objetivo 

recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, O Centro Universitário 

UNIVEL oferece aos seus alunos cursos de nivelamento, ministrados 

anualmente, ofertados em língua portuguesa e matemática básica. Estes 

cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos que não conseguem 

acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar 

atendendo os alunos com deficiência de formação, garantindo sua 

permanência na vida acadêmica. 

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

97 
 

 

     b) Projeto Matemática Básica 

Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a Matemática é 

constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos. 

Estes conceitos devem ser devidamente compreendidos, caso contrário, 

estudar está disciplina será sempre uma tortura. O maior objetivo deste projeto 

é oferecer aos alunos que não tiveram uma formação adequada no ensino 

médio, conhecimentos e condições suficientes para um bom desempenho ao 

longo de seus cursos de graduação, apostando sempre na filosofia de que todo 

aprendizado é eficaz quando da valorização da parte básica e do seu devido 

aprofundamento. Os cursos de nivelamento são oferecidos de forma 

continuada ao longo do ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma 

gratuita para o aluno. 

 

c) Projeto Nivelamento de Português 

A Língua Portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de 

comunicação e expressão de ideias e sentimentos, um sistema dinâmico, com 

organização própria (gramática), que está em constante uso (leitura e produção 

– oral e escrita). Pensando nisso, é desenvolvido no Centro Universitário 

UNIVEL o projeto de nivelamento, no qual participarão os alunos que possuem 

deficiência gramatical. Seu maior objetivo é tornar a Língua Portuguesa um 

instrumento real de expressão, ganhando organização, clareza e fluência. 

 

d) Organização Estudantil e Centros Acadêmicos (Espaço para 

Participação e Convivência Estudantil)  

O Centro Universitário UNIVEL entende que uma gestão democrática 

necessita de uma organização estudantil bem estruturada, ciente de que a 

articulação política dos mais distintos setores do Centro Universitário UNIVEL é 

extremamente necessária e saudável ao ambiente acadêmico. Assim, a 

instituição tem procurado, sistematicamente, incentivar a organização do 

Centro Acadêmico dos Estudantes, com a destinação de espaço físico para 

sua organização e estruturação. Além disso, tem procurado dar apoio a todas 
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as iniciativas programadas pelo Diretório Central do Estudante (DCE) ou 

Centros Acadêmicos, bem como para a organização das competições 

esportivas, atividades culturais e de festividades.  

Ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) compete indicar os 

representantes discentes, com direito à voz e voto junto aos órgãos colegiados 

do Centro Universitário, vedada a acumulação. São objetivos do Diretório 

Central dos Estudantes: 

• Representar os estudantes de graduação, no todo ou em parte, judicial 

ou extrajudicialmente;  

• Defender os interesses gerais dos estudantes e de cada um em 

particular; 

• Promover e incentivar todas as formas de organização dos estudantes; 

• Cooperar com os estudantes secundaristas e com suas entidades 

representativas; 

• Incentivar as relações amistosas entre as organizações estudantis; 

• Defender a qualidade do ensino; 

• Defender a democracia e as liberdades fundamentais do homem e da 

mulher; 

• Difundir e fomentar as atividades culturais e artísticas entre os 

estudantes e a sociedade; 

Os diretórios ou Centros Acadêmicos (CA) podem ser organizados por 

curso. 

Destaca-se que o Centro Universitário UNIVEL dispõe de uma ampla 

área de convivência para os estudantes, onde está instalada duas adequadas 

cantinas e restaurante que propiciam uma excelente praça de alimentação para 

os estudantes. A representação estudantil tem por objetivo promover a 

cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento do Centro 

Universitário UNIVEL.  

 

3.7.4 Programa de Apoio Pedagógico e Psicológico 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida 

acadêmica, o Centro Universitário criou um Núcleo de Apoio 
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Pedagógico/Psicológico (NAPP). Nele são abordados temas como 

desempenho acadêmico, acompanhamento pedagógico, inclusão educacional, 

além de servir como atendimento psicológico e pedagógico ao corpo discente. 

O NAPP tem por objetivos:  

• Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos 

sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

• Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, 

coordenadores de curso e diretores;  

• Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho 

dos discentes;  

• Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um 

espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades, seja na vida 

acadêmica ou na vida pessoal, desde que esteja interferindo no processo 

acadêmico, de forma a contemplar necessidades pedagógicas e psicológicas; 

• Orientar profissional e academicamente; 

• Fornecer apoio psicopedagógico. 

Quando necessário, é responsável também por realizar intervenções 

com o apoio de familiares dos discentes, a fim de esclarecer as intercorrências 

vivenciadas no Centro Universitário UNIVEL;  

O NAPP é composto por profissionais com formação nas áreas da 

Psicologia e Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia. Além do 

atendimento especializado citado, o aluno tem o apoio extraclasse realizado 

pela Coordenação de Curso e pelos Professores. 

 

a) Inclusão das pessoas com deficiências (PCDs) 

O Centro Universitário UNIVEL, com o auxílio da Coordenação 

Pedagógica Geral, do NAPP (Núcleo de Apoio Psicológico/Psicopedagógico), 

dos Colegiados de Cursos e o Núcleo Docente Estruturante, propicia ao corpo 

discente atendimento de apoio às atividades de sala de aula, identificando os 

obstáculos estruturais, acadêmicos e funcionais ao pleno desenvolvimento do 

processo educacional. Para tanto, a IES conta com um Plano de acessibilidade 

nas comunicações, pedagógica e atitudinal em atendimento a pessoas com 
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deficiência (PCDs) e que responde às políticas de acessibilidade e a legislação 

pertinente. 

 

3.7.5 Atendimento Extraclasse e outras ações Inovadoras de apoio ao 

discente 

O Centro Universitário UNIVEL apoia a participação de seus alunos em 

atividades de monitoria, de iniciação científica, nos programas de extensão e 

em eventos diversos, de natureza educacional, cultural e científica, como 

estratégia do processo ensino e aprendizagem. O exercício da monitoria e a 

participação dos alunos em projetos e programas de iniciação científica e de 

extensão, sempre sob a orientação docente, fazem parte da estratégia de 

aprendizagem, objetivando também o estreitamento da relação professor-aluno 

e complementando o atendimento extraclasse. O atendimento extraclasse ao 

acadêmico (a) será realizado pela Coordenação do Curso, pela Coordenação 

Pedagógica e pelos Professores, que tem horas destinadas de atendimento ao 

discente buscando complementar e realizar ações que atendam 

adequadamente aos alunos. 

 

a) Ouvidoria 

Buscando atender os anseios da comunidade acadêmica, corpo docente 

e funcionários em geral, a Ouvidoria da instituição compreende a análise de 

quaisquer observações que possibilitem adequação e redirecionamento em 

busca de avanços qualitativos. Tais considerações são encaminhadas aos 

setores responsáveis e atentamente assistidas em suas eficazes 

consolidações.  A ouvidoria recebe, analisa e encaminham sugestões, 

informações e questionamentos sobre diversos setores do Centro Universitário, 

acompanhando todo o processo até seu desfecho. Buscam atender os 

acadêmicos, professores, funcionários, fornecedores e comunidade em geral. 

O contato pode ser feito por telefone, pessoalmente, e-mail: 

ouvidoria@univel.br ou no link do site do Centro Universitário UNIVEL - 

http://www.univel.br/atendimento/ouvidoria. 
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b) Desafio Intercursos 

O Centro Universitário UNIVEL atendendo sua missão em desenvolver 

um ensino de qualidade para que o aluno se sinta apoiado, integrado e 

motivado em seus estudos, tem a preocupação de viabilizar à comunidade 

acadêmica ações educacionais para que atinjam seus objetivos.  

Acredita-se, assim, que a aprendizagem transpõe os limites da sala de 

aula. Neste sentido é oportunizado aos alunos uma atividade diferenciada que 

lhes permitirá avaliar seu aprendizado, e participar de forma integrativa com 

todos os cursos de uma verdadeira maratona através do “Desafio Intercursos 

UNIVEL: O Jogo do Conhecimento”. O Desafio Intercursos UNIVEL é uma 

competição saudável e interativa com alunos concluintes de diversos cursos da 

instituição, baseado em perguntas de conhecimentos específicos e 

conhecimentos gerais elaboradas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação e tem como objetivo contribuir com o aluno no 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para sua 

formação. 

 

c) Projeto Valores Humanos  

Buscando também apoiar o discente com ações de integração, 

motivação e reflexão entre toda a comunidade acadêmica, o projeto de 

extensão que abarca alunos de toda a IES denominados “Valores Humanos” 

atua na IES de forma a fomentar a aderência de novos valores pessoais e 

inserir os alunos interessados nessa reflexão. Os valores humanos servem de 

guia para nossas atitudes, comportamento e crenças, norteiam nossas 

decisões e definem princípios e tudo que é considerado importante em nossas 

vidas.  

O Projeto “Valores Humanos: um Olhar Diferente para a Vida”, do Centro 

Universitário UNIVEL é permanente e está vinculado a todos os cursos da 

instituição. Tem por objetivo a reflexão sobre e a boa convivência social e o 

respeito à vida em todas as suas formas. É um projeto multidisciplinar 

desenvolvido por alunos, professores, equipe pedagógica e colaboradores. 

Tem como tema central a discussão sobre o respeito, o cuidado, a cidadania e 
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a solidariedade, cuja efetivação é necessária para as boas relações sociais e 

manutenção da vida. A execução do projeto visa ampliar através de reflexões 

existenciais a cidadania, solidariedade das pessoas e o cuidado com o meio 

ambiente. A proposta do projeto é atingir todos os cursos da instituição através 

de algumas ações e atividades relacionadas à valorização humana, ampliação 

das relações sociais e o cuidado com meio ambiente. Os alunos interessados 

estarão envolvidos em atividades e ações que promovam o bem comum e a 

aproximação da instituição com a comunidade. 

 

d) Projeto Conexões Humanas: a UNIVEL se preocupa com você 

Este projeto adquire caráter interdisciplinar, ao serem envolvidos todos 

alunos dos Cursos de Graduação do Centro Universitário UNIVEL. O projeto 

tem início com a formação de uma equipe multidisciplinar, composta por 

docentes do Centro Universitário UNIVEL, com o objetivo de propiciar a 

aproximação junto aos acadêmicos, visando a promoção da vida e 

humanização da relação “professor-aluno”, através da escola, orientação, 

conscientização reflexiva sobre os conflitos emocionais e psicológicos comuns 

a juventude, que podem ter como consequência depressão, fobias, drogadição 

e baixo desempenho acadêmico. Busca-se através do projeto construir um 

ambiente propício e saudável, onde o acadêmico sinta-se amparado e receba o 

apoio necessário para resolver ou minimizar seus conflitos. A equipe formada 

terá como foco o sigilo total sobre o acadêmico e seus problemas, sem 

julgamentos ou interferências nas escolhas do aluno, e a partir do 

consentimento deste, fará os encaminhamentos necessários. A premissa do 

projeto: “A UNIVEL se preocupa com você” espera que o aluno se sinta 

amparado, acolhido e confortado, já que as conexões humanas sempre serão o 

melhor caminho na prevenção e busca por soluções. 

O projeto também apresentará uma etapa em que serão realizadas 

palestras nas escolas do município de Cascavel ressaltando temas relevantes 

como bem-estar emocional, violência, entre outros. 

 

e) Atividades de Integração promovidas pela IES 
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Além das diversas ações de integração ao discente promovido pela IES 

já descritas anteriormente, a UNIVEL também promove sistematicamente 

eventos comemorativos a datas acadêmicas e culturais importantes visando 

intensificar a convivência entre a comunidade acadêmica. São exemplos de 

tais ações a Festa Junina que ocorre anualmente na IES, o UNIVEL PLAY, o 

apoio as Atléticas dos cursos que a contemplam, os eventos comemorativos a 

data dos profissionais que ocorre anualmente com palestras e momento de 

integração, entre outros. 

 

f) Convênios nacionais e internacionais 

A UNIVEL já detém convênios com diversas instituições nacionais e 

internacionais nas mais diversas áreas de atuação acadêmica visando 

qualificar docentes, discentes e técnicos administrativos. Na medida em que 

forem relevantes para o Curso de Pedagogia – EaD, através do andamento das 

disciplinas que se tornem possíveis essas vivências, há previsão de extensão e 

formalização de convênios para esta área, visando estender as práticas e 

conhecimentos dos acadêmicos para outras regionalidades e 

internacionalizações que se tornem importantes para o curso.  

 

3.8 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

INTERNA E EXTERNA 

A gestão pedagógica e administrativa do Curso de Pedagogia na 

modalidade em EaD é feita pelo NDE, pelo Coordenador do curso, pela 

coordenadora pedagógica, pela Coordenadora do CEPE; e pelo colegiado do 

curso. As reuniões ocorrem mensalmente para reflexões e discussões sobre as 

diretrizes do curso, seu Projeto Pedagógico e funcionamento, bem como para 

análise de problemas e definição de providências. Vale ressaltar que a gestão 

pedagógica do colegiado é feita de forma democrática, em que todos 

participam de forma ativa, consciente e crítica em busca de ensino de 

qualidade, em que haja diálogo, respeito, ética e profissionalismo, espírito e 

trabalho em equipe. A participação dos discentes na gestão pedagógica e 
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administrativa do curso é considerada como um fundamento estratégico para a 

plena consecução dos propósitos do plano de ação. 

 No processo de avaliação do curso se integram duas modalidades de 

instrumentos de avaliação, que são aplicados em momentos distintos, 

ancorados pelas diretrizes do Ministério da Educação, através do CONAES. Na 

avaliação da Instituição de Educação Superior (AVALIES) – O ponto importante 

para o desenvolvimento do sistema da avaliação é desenvolvido em dois 

instantes: (a) Autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e (b) Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo 

INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES. A avaliação externa dos 

Cursos de Graduação (ACG) – é realizada por meio de instrumentos e 

procedimentos que incluem visitas in loco de comissões do Ministério da 

Educação e avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – Aplica-se 

aos estudantes do final do curso, estando prevista a utilização de 

procedimentos amostrais. O Ministério da Educação, com base em indicação 

da CONAES, define quando o curso terá participação no ENADE.  

 

a) Avaliação Externa: A avaliação externa é essencial para avaliação 

do curso, devido às análises produzidas por comissões de especialistas 

externos comprometidos com o desenvolvimento das atividades institucionais, 

regulação e formulação de políticas educacionais. O Centro Universitário estará 

à disposição dos avaliadores para fornecer toda documentação necessária, 

acessibilidade na realização das visitas in loco, diálogo com todos os membros 

tanto da comunidade acadêmica como da sociedade civil organizada, com 

intuito de apresentar as potencialidade e fragilidades, críticas e sugestões e as 

diretrizes a serem tomadas na resolução dos pontos fracos apresentados e 

acertos e incompatibilidades apresentadas pela avaliação interna.  

 

b) Avaliação Interna: a autoavaliação deve permitir analisar o que é 

que se deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, administra e age. 

Todos esses critérios precisarão ser construídos a partir de informações que 

serão motivadas pela participação de todos os segmentos da comunidade 
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acadêmica, à luz da missão ou projeto da instituição, identificando as 

fragilidades e as potencialidades da instituição nas dez dimensões previstas 

em lei. A autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de decisão 

e dela resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo análises, 

críticas e sugestões. O sistema de autoavaliação interna compete a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), criada como parte do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004, está implementada na IES pela Portaria 006/2004, de 

09.06.2004.  

 A CPA na IES é composta por representantes de todos os segmentos 

da comunidade acadêmica interna e externa. Participam da CPA professores, 

discentes, funcionários e egressos, assim como membros da sociedade civil 

organizada. A finalidade dessa coparticipação é construir um processo de 

avaliação construtivo e formativo, baseando-se na formação profissional e 

solidariedade para a sustentação de uma instituição de qualidade. Seja qual for 

o método – avaliação interna ou externa – é preciso colher informações para 

que possam desenvolver políticas de melhoria para o ensino, pesquisa 

(iniciação científica) e extensão, contemplando os requisitos de sua missão.  

Os resultados encontrados pela avaliação externa e interna são 

estudados, apropriados e avaliados pelos responsáveis acima descritos, 

buscando sempre repassar de forma devida à comunidade acadêmica as 

ações resultantes dessa avaliação de forma sistemática e periódica para 

melhoria do curso e da IES. 

 

3.8.1 Avaliação do Projeto do Curso  

O processo de avaliação da qualidade do Curso de Pedagogia na 

modalidade em EaD da do Centro Universitário UNIVEL será realizado de 

forma permanente pelo NDE e colegiado do curso. Essa avaliação necessitará 

de inserção no processo de avaliação institucional desenvolvido pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, tanto no que diz 

respeito à sua autoavaliação, como na avaliação do curso. Nesse contexto, tal 

prática avaliativa estender-se-á ao projeto pedagógico, oferecendo subsídios 
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para a tomada de decisões, possíveis ajustes e correções, compreendendo as 

fragilidades identificadas no decorrer do curso. Esta avaliação deverá, portanto, 

cumprir:  

a) Função Pedagógica: para comprovar o cumprimento dos objetivos e 

das habilidades e competências do curso;  

b) Função Diagnóstica: para identificar os progressos e as dificuldades 

dos professores e dos alunos durante o desenvolvimento do curso;  

c) Função de Controle: para introduzir, em tempo hábil, os ajustes e 

correções necessárias a melhoria do Curso. 

Trata-se de um processo avaliativo de natureza preventiva e de caráter 

cumulativo, cabendo ao coordenador do curso, colegiado do curso e NDE, 

além da participação representativa discente, a coordenação dessa atividade. 

Em conformidade com a concepção de avaliação do SINAES, na avaliação do 

projeto deverão ser utilizados procedimentos geradores de dados quantitativos 

e qualitativos, de forma a garantir uma análise global da execução do Projeto 

Pedagógico e do desenvolvimento do curso. 

Para garantir o sucesso deste processo a instituição conta também com 

o trabalho dinâmico da Comissão Própria de Avaliação - CPA, avaliações 

internas, avaliações externas e sugestões de egressos.  

 

3.8.2 Das Instâncias da Avaliação dos Projetos de Curso 

A Avaliação dos Projetos de Curso acontece em várias instâncias no 

âmbito institucional: 

I. no Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso. 

II. no Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento, 

planejar, acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos regulares 

do curso (prevê representatividade discente); 

III. na CPE, a qual comete a avaliação institucional nas 10 dimensões 

orientadas pelo SINAES (prevê representatividade discente). 
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Objetivando instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do desempenho acadêmico, o Centro 

Universitário UNIVEL desenvolve o Programa de Avaliação Institucional, 

coordenado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, englobando toda a 

comunidade acadêmica. A Avaliação Institucional, entendida como um 

processo criativo de autocrítica da Instituição objetiva garantir a qualidade da 

ação acadêmica que se materializa como uma forma de se conhecer, 

identificando potencialidades e fragilidades, que fornecem subsídios para a 

prestação de contas à comunidade acadêmica e a sociedade. A 

operacionalização da avaliação institucional dá-se através da 

elaboração/revisão e aplicação de questionários eletrônicos para aferição de 

percepções ou de graus de satisfação com relação à prática docente, a gestão 

da coordenação do curso, serviços oferecidos pelo Centro Universitário 

UNIVEL e política/programas institucionais, as dimensões estabelecidas pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES envolvendo 

todos os segmentos partícipes em consonância com o Projeto Pedagógico do 

Curso de Pedagogia na modalidade em EaD. 

Dentre as etapas previstas no projeto próprio desenvolvido pela CPA, 

podemos destacar o cumprimento das seguintes fases: 

• Elaboração do regulamento para a CPA. 

• Elaboração do projeto pela CPA. 

• Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das 

legislações disponíveis sobre o assunto. 

• Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a 

importância da avaliação institucional, realizada através da produção de 

cartazes, banners, Internet, reportagens em jornais e revistas, reunião com 

líderes de classe para efeito cascata, reunião com coordenadores e colegiados 

dos cursos. 

• Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – 

discentes, docentes e técnico-administrativo. 
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• Coleta, organização, processamento de informações, elaboração 

de relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas e 

setores. Realiza-se também a análise qualitativa das questões subjetivas. 

• Divulgação dos resultados preliminares através de banners, 

Internet, reportagens em jornais e revistas. 

• Apresentação e discussão dos resultados nos Colegiados de 

Cursos, Pró Reitora Acadêmica Coordenação Pedagógica e Mantenedora. 

• Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e 

reconhecimento dos cursos ocorridos na UNIVEL. 

• Elaboração do relatório anual de autoavaliação, o que vêm 

contemplar a consolidação do processo avaliativo no Centro Universitário 

UNIVEL, através de um balanço crítico decorrente dos resultados alcançados 

pela Instituição através da discussão, de análise e interpretação dos dados 

advindos das etapas realizadas até o momento pela CPA. Este relatório atende 

ao solicitado pelo MEC e disponibilizado no sistema e-MEC. 

• Estabelecimento de novos rumos para o Centro Universitário 

UNIVEL, através do Plano de Ação recomendado pela CPA à Mantenedora e 

da Reitoria do Centro Universitário UNIVEL. 

• Em decorrência da autoavaliação, ENADE, CPC entre outras, são 

consideradas os pontos fortes e fracos para melhoria do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas pelo 

curso de graduação são realizadas anualmente com a aplicação de 

instrumento desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 

dimensões previstas para os cursos de graduação (1. Organização Didático-

Pedagógica, 2. Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e aplicados aos atores do 

processo. Dependendo do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo 

discente, o corpo docente e os coordenadores de cursos; a CPA organiza 

diferente tipos de instrumentos de coleta de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela 

CPA, que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de 

gestão da UNIVEL, para que sejam utilizados como subsídios no processo de 
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tomada de decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à 

divulgação para o público interno, esta é realizada com a ampla difusão das 

informações em forma de tabelas e gráficos, afixados em locais de grande 

circulação de pessoas em todo o campus e no site da Instituição. 

A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e 

tratamento de dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que 

dita o Programa de Avaliação Institucional da CPA, que mantém 

compatibilidade com o SINAES e com outras normas editadas pelos órgãos 

governamentais reguladores desta atividade. 

A metodologia de autoavaliação, no âmbito da UNIVEL, passa pelas 

etapas de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, 

conforme orientações previstas nos documentos já citados.  

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de 

análise estatística multivariáveis que permitam identificar com a maior realidade 

possível os aspectos fortes, fracos e os que necessitam de atenção antes de 

se tornarem fracos, facilitando o estabelecimento de estratégias para correção 

de rumos, além de servirem de realimentação para o planejamento 

institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre 

internamente no âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de 

avaliação e seu processo de aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar 

os instrumentos, colher os dados e informes que passam a ser analisados e 

discutidos, objetivando elaborar os relatórios parciais de autoavaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de 

aprofundamento de avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e 

incertezas, para finalmente se concluir a elaboração do relatório final. 

Esse relatório é encaminhado à Pró-reitora Acadêmica e aos 

Coordenadores dos Cursos. Com base nos resultados, é elaborada uma série 

de ações saneadoras no que concerne aos pontos detectados como não 

adequados no processo de avaliação.  

Dentro desta etapa, a CPA/UNIVEL, com a participação dos diversos 

setores do público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e 

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

110 
 

dos instrumentos utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar 

continuidade à autoavaliação institucional. 

Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não 

somente os aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos 

segmentos constituintes da comunidade acadêmica.  

 A avaliação sistematizada dos cursos e dos professores é elaborada 

pela CPA, cuja composição contempla a participação de segmentos 

representativos da comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, 

coordenadores de cursos, representantes de áreas, funcionários técnico-

administrativos e representante da sociedade.  Os resultados da avaliação 

docente, avaliação dos coordenadores de cursos e da avaliação institucional 

são amplamente divulgados pela instituição. Além disso, o Curso de Pedagogia 

na Modalidade em EaD bem como seu Projeto Pedagógico, é avaliado a cada 

semestre letivo por meio de reuniões sistemáticas da Coordenação com o 

Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Curso, corpo docente, corpo 

discente, direção e técnicos dos diversos setores envolvidos. Essa ação 

objetiva avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso - PPC, identificando 

fragilidades para que possam ser planejadas novas estratégias e ações, com 

vistas ao aprimoramento das atividades acadêmicas, necessárias ao 

atendimento das expectativas da comunidade acadêmica.  

Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissional, currículo, 

ementas, conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos 

didáticos, laboratórios, infraestrutura física e recursos humanos são discutidos 

por todos que fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar os 

objetivos propostos, e adequando-os ao perfil profissional do egresso. Essas 

ações visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados e sua 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as reflexões empreendidas com base nos relatórios 

de avaliação externa, além de formar profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento econômico, social e político do Estado, da Região e do País., 

Nessa perspectiva, são observados os seguintes indicadores de qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem: a) domínio de conteúdo; b) prática docente 
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(didática); c) cumprimento do conteúdo programático; d) pontualidade; e) 

assiduidade; f) relacionamento com os alunos. 

 O comprometimento de todos com o Projeto Pedagógico é obtido 

através de uma ampla divulgação do seu conteúdo nas discussões, encontros, 

reuniões e na própria dinâmica do Projeto do Curso, buscando cada vez mais a 

participação, o envolvimento dos professores e dos alunos quanto à conduta 

pedagógica e acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos propostos.  

O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, 

aprimoramento e avaliação do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a 

participação possibilita o aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao 

Colegiado e ao NDE, a partir da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é 

vivenciado, acompanhar a sua efetivação e coerência junto ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-

se etapa fundamental para o processo de aprimoramento. 

 

3.9 ATIVIDADES DE TUTORIA  

Na sociedade contemporânea, a Educação a Distância é vista como 

uma modalidade de Educação adequada e desejável para atender às novas 

demandas da sociedade, considerada um fenômeno que faz parte de um 

processo de inovação educacional.  

Embora se faça a relação entre as tecnologias a que a Educação a 

distância recorre, a mesma deve ser compreendida como uma prática de se 

fazer educação, com o mesmo compromisso da qualidade ofertada na 

modalidade presencial. 

Nesta busca de qualidade educacional, a atuação do tutor nos 

ambientes virtuais de aprendizagem é considerada como um grande diferencial 

da modalidade. 

O Tutor então, é a peça chave na educação a distância, cabe a ele fazer 

a mediação das atividades pedagógicas e atividades de interação entre os 

professores, alunos e os conteúdos. Este atua como facilitador dos processos 

de ensino e de aprendizagem com o papel de orientar e apoiar o estudante 

durante seu aprendizado. Cabe ao Tutor iniciar e manter o contato de apoio 
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com os alunos, facilitar a aprendizagem de acordo com as necessidades e 

atuando como elo de ligação entre os alunos e a instituição de ensino. 

Este profissional é o mediador dos processos de ensino e de 

aprendizagem, considerado o elemento chave para o desenvolvimento do 

aluno ao longo do curso. 

O Tutor atua junto ao Núcleo de Educação a Distância – NEAD 

prestando uma assessoria contínua e direta aos alunos, facilitando o bom 

andamento das disciplinas.  

Assume um lugar de mediador e orientador das atividades por meio dos 

recursos e instrumentos oferecidos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, 

bem como por outras formas de comunicação (e-mail, telefone e correio 

tradicional), acompanhando o desenvolvimento de cada estudante e turma. 

As intervenções dos tutores possuem um caráter estimulador e por meio 

de interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem busca esclarecer dúvidas, 

apontar dificuldades e também convidar o aluno para a discussão se tornar 

uma forma de aprendizagem colaborativa. 

A prática da tutoria tem como objetivo central a boa comunicação, 

interação, habilidade de realizar respostas assertivas de forma a atingir o 

objetivo de uma aprendizagem colaborativa e significativa ao aluno, bem como 

o estímulo a autoaprendizagem e a apreensão de conteúdo. 

Para tanto, esse profissional é possuidor de determinadas competências 

tais como: 

• Pedagógicas, visto que deve dar tratamento específico a cada 

conteúdo, auxiliar às dificuldades identificadas, identificar problemas de 

aprendizado e mediar a sua resolução junto ao Professor. 

• Tecnológicas, pois deve saber se utilizar dos diferentes 

instrumentos de TICs, para promover nos alunos a confiança nas tecnologias; 

• Didáticas para auxiliar no esclarecimento, respostas, 

acompanhamento e questionamentos, estimulando análises, associações e 

aplicabilidade do conteúdo; 
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• Linguística, sendo conhecedor dos esquemas formais da língua 

portuguesa que possibilitem a leitura e compreensão dos conteúdos, bem 

como a sua assimilação e síntese para facilitar a abordagem com o aluno; 

• Colaborativa, estando disposto a estimular a construção de 

conhecimento entre os discentes. 

Para que essa mediação ocorra de forma satisfatória, deve ter um 

caráter interacionista, na qual o tutor age de forma a ampliar e concretizar sua 

aprendizagem, faz-se necessário algumas ações: 

a. Orientar, dirigir e supervisionar o ensino-aprendizagem; 

b. Auxiliar o aluno no desenvolvimento de sua autonomia de 

estudos; 

c. Dar o suporte técnico, administrativo e motivacional; 

d. Fazer o acompanhamento de desempenho dos alunos. 

 

3.10 Conhecimentos, Habilidades e Atitudes Necessárias às Atividades 

de Tutoria 

O Tutor é a peça chave na educação a distância, cabe a ele fazer a 

mediação das atividades pedagógicas e atividades de interação entre os 

professores, alunos e os conteúdos. Este atua como facilitador dos processos 

de ensino e de aprendizagem com o papel de orientar e apoiar o estudante 

durante seu aprendizado. 

Cabe ao Tutor iniciar e manter o contato de apoio com os alunos, facilitar 

a aprendizagem de acordo com as necessidades e atuando como elo de 

ligação entre os alunos e a instituição de ensino. 

Para tanto, esse profissional é possuidor de determinadas competências 

tais como: 

• Pedagógicas, visto que deve dar tratamento específico a cada conteúdo, 

auxiliar às dificuldades identificadas, identificar problemas de 

aprendizado e mediar a sua resolução junto ao Professor. 

• Tecnológicas, pois deve saber se utilizar dos diferentes instrumentos de 

TICs, para promover nos alunos a confiança nas tecnologias; 
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• Didáticas para auxiliar no esclarecimento, respostas, acompanhamento 

e questionamentos, estimulando análises, associações e aplicabilidade 

do conteúdo; 

• Linguística, sendo conhecedor dos esquemas formais da língua 

portuguesa que possibilitem a leitura e compreensão dos conteúdos, 

bem como a sua assimilação e síntese para facilitar a abordagem com o 

aluno; 

• Colaborativa, estando disposto a estimular a construção de 

conhecimento entre os discentes. 

Para que essa mediação ocorra de forma satisfatória, deve ter um 

caráter interacionista, na qual o tutor age de forma a ampliar e concretizar sua 

aprendizagem, faz-se necessário algumas ações: 

a) Orientar, dirigir e supervisionar o ensino-aprendizagem; 

b) Auxiliar o aluno no desenvolvimento de sua autonomia de estudos; 

c) Dar o suporte técnico, administrativo e motivacional; 

d) Fazer o acompanhamento de desempenho dos alunos. 

3.10.1 Funções cabíveis aos tutores online 

• Acompanhar o processo de ensino e o processo de aprendizagem no 

AVA, enviando mensagens e alertando os alunos sobre os prazos e suas 

devidas atividades;  

• Identificar as dificuldades dos alunos, através da trilha de aprendizagem; 

• Responder o canal dúvidas;  

• Fornecer feedback em cada atividade realizada, reforçando tópicos do 

conteúdo, corrigindo e detalhando melhorias para os mesmos;  

• Identificar erros e desajustes nos objetos de aprendizagem que 

compõem o curso, durante seu desenvolvimento; 

• Selecionar os itens mais relevantes de uma discussão e destacar para o 

grupo;  

• Ajudar nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 

disponíveis no ambiente virtual;  
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• Comentar, estimular e acompanhar as participações e atividades 

realizadas pelos alunos; 

• Manter contato direto com o aluno, por mensagem, e-mail, telefone, 

elaborando um relatório semanal de acompanhamento; 

• Estimular a participação colaborativa, trazendo para as discussões 

aqueles alunos que não estão participando ativamente com mensagens nos 

fóruns;  

• Buscar o regate de alunos com risco de evasão; 

• Manter a coordenação de tutoria informada sobre o registro de 

intervenções no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem MOODLE;  

• Incentivar o processo de leitura através de questionamentos e 

perguntas;  

• Anexar, com a validação do professor formador, materiais extras e 

bibliografias extras a fim de aprimorar o conhecimento do aluno;  

• Buscar solucionar possíveis conflitos dentro da sala virtual, incentivando 

e buscando sempre a boa relação dos alunos.  

Tendo em vista a formação de continuada da equipe de tutoria no 

decorrer das disciplinas em curso, professores formadores e tutores realizam 

encontros quinzenais objetivando o alinhamento das práticas acerca da 

disciplina. 

Nestas reuniões são discutidos os objetivos de aprendizagem em cada 

tema, os direcionamentos para avaliação dos fóruns, os conceitos principais da 

disciplina a serem destacados pelos professores tutores, bem como a trocas de 

ideia para atividades dos encontros presenciais e sugestões de materiais 

complementares. 

Também, na busca da qualidade dos processos, são realizadas reuniões 

mensais com a coordenação e quando necessárias com o colegiado de curso, 

com intuito de compartilhar informações acerca da prática da equipe de tutores, 

bem como o desempenho dos alunos no decorrer das disciplinas, visando 

envolver a coordenação do curso no intermédio com o aluno para motivá-lo a 

realizar as atividades e informá-los acerca daqueles alunos que eventualmente 

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

116 
 

não tem participado das atividades e do acesso ao AVA, a fim de contatá-lo e 

identificar suas dúvidas para esclarecê-las. 

Além destas ações, buscando a capacitação contínua da equipe de 

tutoria, está possui um programa de formação continuada, no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem, o qual objetiva trabalhar metodologias inovadoras, 

dinâmicas, participativas e principalmente que otimize os processos de ensino 

e aprendizagem da modalidade a distância. O projeto prevê estudos bem como 

o compartilhamento de práticas da tutoria, vinculando as metodologias 

abordadas. 

 

3.11 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo 

Ensino-aprendizagem 

 

O Centro Universitário Univel se atenta à crescente necessidade de 

inserção dos recursos de tecnologia da informação e comunicação - TIC’s - 

para auxiliar no ensino de competências fundamentais para a sobrevivência do 

profissional moderno implantou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que tem 

como objetivo gerenciar todas as informações acadêmicas. Através dele, os 

alunos, professores e secretaria têm acesso às informações acadêmicas em 

tempo real, todos os dias e de qualquer local. 

Esta ferramenta de Tecnologia da Informação, que tem por objetivo 

auxiliar a construção e a dinâmica das aulas e atividades, compreende entre 

outras facilidades: 

I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas, via Central, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos 

alunos durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais 

como artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 
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V. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca 

para utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de 

apresentação necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção 

destas novas tecnologias da informação e comunicação permite a utilização de 

recursos telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração 

de todos os entes do ensino e educação.  

Os Laboratórios de Informática da IES buscam promover e disponibilizar 

o acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de 

software quanto de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso à 

internet, estão disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de 

servidores. 

 

3.12 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

É possível compreender que o aluno necessita de orientações claras 

quanto ao entendimento e possibilidades da educação a distância, do 

funcionamento do curso, dos mecanismos de interações e comunicação 

disponíveis para uma aprendizagem colaborativa. Para introduzir o aluno ao 

universo da EaD, produz-se diversos vídeos, normas e calendários 

acompanhados de manuais e guias digitalizados no AVA que: 

• Abordam a plataforma utilizada (AVA). 

• Apresentam as abas e ferramentas disponíveis. 

• Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem 
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(tecnológicos de comunicação). 

• Disponibilizam o calendário acadêmico. 

• Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem como as 

atividades e exercícios propostos. 

Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas inaugurais 

e instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as particularidades 

do seu curso, interagem com o coordenador e com os docentes de apoio. 

Nessas aulas, realizadas com a presença do aluno no polo de apoio presencial, 

os coordenadores: 

• Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no 

bimestre. 

• Apresentam as disciplinas. 

• Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo 

pedagógico. 

• Informam como interagir com a equipe multidisciplinar. 

•Transmitem informações sobre o calendário, atividades, critérios e 

mecanismos de avaliação. 

• Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos no 

polo, a equipe presencial, tutoria a distância, docentes e coordenadores. 

Alinhada a sua missão e vocação, a IES Interativa contribui para a 

inclusão digital do aluno, inserindo-o no contexto educacional, social e cultural 

do Ensino Superior do país. O esforço de inclusão norteia a equipe da EaD no 

desenvolvimento e planejamento das ações pedagógicas utilizadas ao longo do 

processo de ensino aprendizagem. 

Da mesma forma, o desenvolvimento do material didático busca 

ultrapassar barreiras geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva 

interacionista é vista como essencial para a modalidade de educação a 

distancia. Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
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no formato PDF, a impressão do livro didático pode ser feita pelo próprio aluno 

caso o mesmo entenda necessário. 

O ambiente virtual de aprendizagem é constantemente avaliado pelos 

alunos visando que novas tecnologias sejam sempre desenvolvidas para 

facilitar o processo de ensino aprendizagem e o aluno consiga com maior 

facilidade extrair todas as funcionalidades do sistema, que está em constante 

evolução e transformação. 

 

3.13 Material Didático 

 

O material didático utilizado na IES é desenvolvido em sintonia com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no PDI da 

Instituição, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos. Seu uso é precedido de avaliação por especialistas que sugerem e 

orientam a adoção de medidas visando o seu aperfeiçoamento. 

O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as competências 

específicas propostas para cada curso, respeita as características 

socioeconômicas dos diferentes grupos de alunos. 

A produção do material digital disponibilizado no AVA atende às lógicas 

distintas de concepção, produção, linguagem e tempo. A convergência e a 

integração entre as diversas mídias são garantidas pelas equipes 

multidisciplinares constituídas por especialistas em conteúdos, em 

desenvolvimento de páginas web, em desenho instrucional, em ilustração, em 

diagramação, em revisão do material produzido, dentre outros. 

 

a) Livro-didático 

Os materiais produzidos observam os seguintes elementos: 

• Exercem a função de um mediador privilegiado, atuando como roteiro 

de estudos. 
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• Contêm sugestões de atividades que fomentam reflexões, pesquisas e 

a sistematização de ideias. 

• Ensejam relações com o campo de conhecimento, além de outros 

“olhares” e possíveis saberes que esse campo incita. 

• Compõem “trilhas” com várias possibilidades de acesso, instigando o 

aluno à procura de outros tipos de fontes para estudo. 

• Inserem-se em uma rede de diferentes tipos de materiais – livros, 

filmes, artigos etc. – cuja composição permite atingir os objetivos propostos 

para a formação dos alunos. 

• Utilizam ícones padronizados. 

• Inserem imagens e gráficos. 

A elaboração do livro-didático é realizada de forma dialógica, ancorada 

no tripé educador - educando - objeto do conhecimento, permitindo aos alunos 

agir, refletir e interagir no desenrolar da ação pedagógica. O livro-texto deve 

fomentar a reflexão do aluno, levando-o a buscar informações em outras 

fontes, realizar novas leituras, descobrir novos caminhos e apropriar-se dos 

conhecimentos gerados e adquiridos. Esse processo contínuo considera o 

aluno como um agente ativo e capaz de autoavaliar o seu progresso no 

decorrer do curso. 

O texto dialógico estabelece uma conversa amigável entre o autor e o 

leitor, desenvolvendo o senso crítico do aluno e levando-o a compreender a 

relevância do conteúdo do texto para seu cotidiano e prática profissional. O 

conteúdo deve contemplar a ementa da disciplina e compor um todo coeso, 

integrando de forma contínua e complementar as suas diferentes partes: 

unidades, tópicos, reflexões, atividades, bibliografia, gráficos e imagens. 

O desenvolvimento do material didático busca ultrapassar barreiras 

geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva interacionista é vista como 

essencial para a modalidade de educação a distancia. A equipe de docentes 

desenvolve os materiais didáticos do AVA, atendendo às necessidades 
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específicas de cada disciplina e respeitando os referenciais de qualidade 

propostos para a educação de Ensino Superior a distância, estando 

supervisionados por uma equipe multidisciplinar para auxiliar nessa produção e 

adequação do conteúdo com as exigências da formação. 

A produção do material também é apoiada por toda uma equipe técnica 

do NEAD (Núcleo de Educação a Distância), que busca adequar a linguagem 

com imagens interativas do assunto, de forma a desenvolver graficamente para 

que o material fique inovador e motivacional. 

 

3.14 Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos Processos 

de Ensino-aprendizagem 

 

O Sistema de Avaliação é um instrumento metodológico importante que, 

coerente com a concepção e objetivo do curso, através da utilização de 

instrumentos diversos permite verificar a agregação das habilidades e 

competências definidas na DCN e no PPC. A avaliação do aluno deve exceder 

a dos conteúdos, seja conceituais ou procedimentais, e observar também as 

posturas adotadas em relação aos desafios que são colocados. O sistema de 

avaliação é composto pela parte Online e Presencial, as quais equivalem a 

45% e 55% da nota final do aluno, respectivamente. 

A parte Online é composta pelos seguintes instrumentos avaliativos: 

1. Forum (10% da nota):. Objetiva promover debates e discussões. 

2. Atividade de Pesquisa-APes (15% da nota): objetiva promover uma 

atividade de pesquisa.  

3. Avaliação Online-AO (20% da nota): O processo de avaliação será 

conduzido por meio de um banco de questões, cuja estrutura é elaborada 

conforme padrão ENADE. Esse banco de questões tem por objetivo ser um 

instrumento de avaliação contextualizado, a partir de situações-problemas, 

proporcionando a fixação de conteúdos e a aprendizagem significativa do 

aluno. 
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A parte presencial é composta por uma 1(uma) prova que será 

agendada para ser realizada presencialmente no valor de 55% da nota, 

composta por 10 questões sendo oito objetivas (valendo 0,5 cada) e duas 

subjetivas (01 referente ao conteúdo, valendo 1,0 ponto e 01 de atualidades, 

valendo 0,5 ponto).  

A Nota Final (NF) de cada disciplina equivale a soma da parte online 

(PO) com a prova presencial (PP), conforme explicitado abaixo: 

 

Quadro 4: Nota final de cada disciplina  

Notas AVA Presencial 

 45 % online 55% presencial 

NF = OAs + AO + APes + AP 

Peso = 1,0  2,0  1,5  5,5 

      Fonte: Dados da IES, Univel, 2017. 

 

Sendo: 

Avaliação presencial (AP) equivale a 55% da nota final da disciplina; 

Avaliação online, objetos de aprendizagem e atividade de pesquisa 

equivalem em sua soma a 45% da nota final da disciplina. 

Na avaliação presencial, existe a possibilidade de segunda chamada ao 

aluno ausente, desde que protocole o requerimento, no prazo de 3 (três) dias 

úteis, após a data de realização da prova. 

 

Critérios de Aprovação 

• O aluno que obtiver nota final igual ou superior a sete (7,0) é 

considerado aprovado. 
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• O(a) Acadêmico(a) que ficar com a Nota Final (NF) entre quatro 

(4,0) e seis vírgula nove (6,9) terá direito a realizar uma prova Substitutiva no 

valor de dez (10,0) pontos. A nota mínima da prova Substitutiva para 

aprovação na Disciplina é de seis (6,0) pontos. 

 

Encontros Presenciais 

Os encontros presenciais ocorrem semanalmente no polo da instituição. 

Os mesmos têm acompanhamento do tutor da turma, que fará a orientação do 

aluno no encaminhamento das atividades propostas, bem como o atendimento 

para a dissolução de possíveis dúvidas relacionadas ao conteúdo e/ou ao 

acesso ao Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA. 

Esses encontros ocorrem no horário das 19:00 às 20:45, com exceção 

do 1º Encontro de cada disciplina, que ocorrerá após a Revisão Online, no 

caso, das 21:00 as 22:45. Tem acompanhamento do tutor da turma que fará a 

orientação do aluno no encaminhamento das atividades propostas, bem como 

fará o atendimento para a dissolução de possíveis dúvidas relacionadas ao 

conteúdo e/ou ao acesso ao Ambiente Virtual de aprendizagem – AVA. Em 

alguns desses encontros, mais precisamente naquele que antecede à Prova 

Presencial, ocorrerá à revisão online do conteúdo. Ressalta-se que durante o 

processo de interação Tutor-acadêmico, utilizarão metodologias que busquem 

estimular o processo de apreensão das teorias, bem como a demonstração da 

praticidade dos conteúdos, por meio de metodologias ativas de aprendiz 

 

3.15 Número de Vagas 

O curso de Pedagogia, licenciatura na modalidade EaD disponibiliza   

460 (quatrocentos e sessenta) vagas totais anuais. Este número de vagas 

autorizadas visa atender a demanda existente nas proximidades do polo sede.  

Tal número de vagas está fundamentado em estudos periódicos com 

dados oficiais do IBGE, CENSO, comunidade regional e acadêmica, e, 

conforme demonstrado nos itens 1.3 (Justificativa de oferta do curso) e 1.7 
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(Perfil socioeconômico do Oeste do Paraná e contexto socioeconômico da 

região), já apresentados anteriormente neste PPC.   

Sabe-se, com base nos estudos acima descritos, pode exemplificar com 

a cidade de Cascavel, que contém aproximadamente uma população de 

320.000 habitantes. O posicionamento geográfico do município transformou a 

cidade em um grande entroncamento logístico, onde se faz presente e atuante 

os modais aéreo, rodoviário e ferroviário. Somando-se a isto a grande 

quantidade de áreas agricultáveis, a cidade de Cascavel, segundo dados 

aferidos pelo IPARDES, possui aproximadamente 30.000 alunos na Rede 

Municipal e 34.000 alunos na Rede Estadual de Ensino, o que evidencia o 

crescimento na área escolar e a oportunidade de vagas de empregos diretos 

nos diversos segmentos econômicos. Já a Região oeste do Estado do Paraná 

o crescimento populacional e a migração para as oportunidades profissionais, 

apresentam considerável crescimento de procura pelos espaços escolares. 

Este cenário exige uma grande quantidade de capital e profissionais 

capacitados para contribuir com o desenvolvimento de pequenas, médias e 

grandes empresas. 

Outro fator que justifica a oferta do curso de Pedagogia na instituição é a 

ampla possibilidade de inserção no mercado de trabalho regional, haja vista 

que a Região Sul do Brasil apresenta grande representatividade na economia 

do país. Além disso, o estado do Paraná, sendo um dos mais desenvolvidos no 

âmbito educacional. Este cenário torna-se bastante fértil para investimentos 

intelectuais e profissionais.  

Dados apresentados por uma pesquisa em 2016, realizada pelo sistema 

FIEP (Federação das Indústrias do estado do Paraná) apontam que o Paraná 

possui 3,2 milhões de empregos formais, o que representa 6,4% do total 

brasileiro. Desse volume, cerca de 27,8% estão vinculados à indústria, 

posicionando o estado como o quarto maior parque industrial do Brasil, 
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concentrado principalmente nas mesorregiões RMC (Região Metropolitana de 

Curitiba), Norte-Central e Oeste. [1]6 

Diante do exposto, faz-se evidente a importância de se ofertar à 

comunidade regional o curso de Pedagogia, fomentando a pesquisa e extensão 

técnico-científica em prol do progresso socioeconômico e educacional da 

região e consequentemente do país. 

Apoiado nestes indicadores, podemos compreender que o Pedagogo 

poderia contribuir para maior oferta de serviços prestados à população da 

cidade de Cascavel e região, ao serem inseridos mais profissionais 

especializados no mercado do trabalho.  

A admissão à educação superior nas vagas disponibilizadas na UNIVEL 

está baseada em: mérito, capacidade, esforços, perseverança e determinação, 

mostrados pelos jovens que buscam o acesso à educação superior, adquiridos 

anteriormente no ensino médio, bem como não permite qualquer discriminação 

com base em raça, sexo, idioma, religião ou em considerações econômicas, 

culturais e sociais, nem tampouco em incapacidade física.  

A forma de acesso ao Centro Universitário UNIVEL ocorre no sistema 

modular através do edital de abertura do processo seletivo. A Instituição 

disponibilizará no seu site todas as informações necessárias para o candidato, 

tanto a formação acadêmica do corpo docente vinculado ao curso, bem como, 

a infraestrutura existente (física e acadêmica da IES).  

Ressalta-se que o número de vagas autorizadas atende de forma 

excelente a demanda existente no polo sede, considerando o município de 

Cascavel e a sua microrregião. 

O acesso para aluno é possível através de diversas formas: 

 
[1] Fonte: Panorama Industrial do Paraná / Michelli Gonçalves Stumm (org.); Raquel Valença; 

Marília de Souza ... [et al.]. - Sistema Fiep: Curitiba, 2016. 

[2] Fonte: Informativo Observatório Territorial, “Oeste do Paraná em Números”, Realização 

Parque Tecnológico Itaipu – PTI, 2018. 
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- Candidatos com os cursos de ensino médio, ou equivalente, concluído 

e que tenham sido classificados no processo seletivo tradicional e ou agendado 

da Instituição e pelo ENEM; 

- Portadores de diplomas de ensino superior devidamente registrado 

desde que hajam permanecido vagas abertas, após o encerramento das 

matriculas dos selecionados; 

- Alunos vinculados em outras Instituições através do processo de 

transferência desde que haja sobra de vagas; 

- Transferências de alunos através de ex-officio. 

- Para os cursos na modalidade a distância (EAD), o Processo Seletivo 

Agendado, havendo vagas remanescentes, ocorre até que sejam preenchidas 

todas as vagas.  

O Centro Universitário UNIVEL poderá adotar outros critérios de acesso 

através do Conselho Superior que regulamentará a sistemática do acesso 

dentro da Legislação vigente. 

 

3.16 Integração com as redes públicas de ensino 

 

O Centro Universitário Univel, mantém convenio de cooperação técnica 

científica cultural, firmado com a Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 

a instituição visando desenvolvimento e ações conjuntas destinadas á 

promoção de área de Estágio Remunerado para os cursos de Pedagogia EaD. 

Com o objetivo de desenvolver estágio na modalidade obrigatória e 

supervisionada, nas áreas afins dos respectivos cursos.  

O Centro Universitário Univel renovou o convênio com o Núcleo 

Regional de Cascavel, em fevereiro de 2019, que tem por objetivo formalizar as 

condições para a realização de estágios curriculares obrigatório dos 

acadêmicos dos cursos de Pedagogia EaD ofertados pelo Centro Universitário 

Univel, contribuindo para o diálogo, reflexão e práxis sobre a atuação 

profissional. 

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

127 
 

O Centro Universitário Univel disponibiliza ainda vagas aos 

profissionais da educação das redes públicas da educação básica para 

participarem dos eventos e semanas acadêmicas, propiciando o 

relacionamento e contribuição para a formação continuada, de forma a divulgar 

e contribuir na formação continuada das Redes Públicas Municipal e Estadual. 

Além da parceria para o estágio, a Rede Municipal e Estadual possuem 

parceria para as formações continuadas, nas quais nossos docentes ministram 

oficinas e palestras aos professores e servidores, conforme solicitação prévia e 

organização. 

Atualmente o Centro Universitário Univel a partir das parcerias, possui 

a finalidade de contribuir no acompanhamento de práticas de observação, 

planejamento e reflexão nas ações pedagógicas, permitindo a relação do 

acadêmico com o ambiente de estudo. 

 

3.17 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

As Atividades Práticas, atendendo a Resolução nº 2, de 1º de julho de 

2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior e considerando a compreensão de prática curricular nas 

diretrizes para formação de professores inseridas no corpo de conhecimento da 

formação discente, indicamos a viabilização da referida prática obrigatória do 

currículo, num total de, 400 horas. Para desenvolver estas atividades práticas o 

curso de Pedagogia – Licenciatura disponibiliza os seguintes laboratórios: 

Informática, Brinquedoteca, sala de Metodologias Ativas de Aprendizagem, 

Biologia e Expressão Corporal (Música/Teatro/Dança). 

3.18 Linha de Pesquisa do Curso de Pedagogia, licenciatura - EaD 

 

O Centro Universitário Univel tem Linhas Gerais de Pesquisa 

Institucionais criadas com o propósito de transformar o contexto em que a 

Univel está inserida. Em conformidade com a missão institucional de "Ser um 
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centro de excelência em educação superior, orientado para gerar consciência 

crítica, formando empreendedores com o perfil que as transformações da 

sociedade exigem, integrados com a realidade regional”, a Univel incentiva 

diferentes tipos de trabalhos realizados na instituição, cujo conteúdo aborde 

temas transversais para o enriquecimento curricular e com impacto relevante 

na cidade de Cascavel e Região. 

Conforme exposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do 

Ministério da Educação (MEC) de (1997), os temas transversais consistem em 

problemáticas sociais consideradas urgentes no contexto brasileiro. Eles 

abrangem os seguintes temas: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural e Orientação Sexual. Em concordância com a PCN de 1997, tais 

temas podem ser adaptados conforme as necessidades de cada Região 

Brasileira.  

Levando-se em consideração o contexto em que a Univel está inserida, 

bem como, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), foram 

realizadas discussões entre gestores institucionais, coordenadores e 

professores dos Cursos de Graduação, visando estruturar as Linhas de 

Pesquisa da Univel em concordância com as exigências da sociedade. Tais 

discussões culminaram na definição de 6 (seis) Linhas Gerais de Pesquisa 

Institucionais, definidas como Eixos Norteadores, dos quais a Univel 

desenvolverá trabalhos e atividades. Estas Linhas Gerais de Pesquisa 

Institucionais são: 

1. Comunicação, Inovação e Tecnologias; 

2. Cultura, Educação e Direito; 

3. Sociedade, Organizações e Políticas Públicas; 

4. Estratégias, Desenvolvimento e Sustentabilidade; 

5. Controle de Sistemas, Processos Construtivos e de Fabricação; 

6. Ciências Biológicas, Humanas e da Saúde. 

Os coordenadores e professores dos Cursos de Graduação estruturaram 

seus Núcleos, Áreas e Linhas de Pesquisa em conformidade com as Linhas 
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Gerais de Pesquisa Institucionais, respeitando-se os conteúdos relevantes de 

cada Curso de Graduação.  

A linha geral da UNIVEL em que se insere o curso de Pedagogia, 

conforme definido em NDE do curso e também discutido no Colegiado, estão 

descritos nas linha 1 e 2: Comunicação, Inovação e Tecnologias e Cultura, 

Educação e Direito, formando, portanto, o NEPPEA – Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Pedagogia e Artes Visuais. Tais áreas se subdividem em 

diversas linhas de pesquisa cada uma, que são formuladas no sentido de 

direcionar e enquadrar as pesquisas relacionadas neste curso da IES bem 

como orientar os docentes e discentes acerca do campo de pesquisa da IES. 

 

3.18.1 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Visando instrumentalizar a pesquisa na instituição e promover condições 

adequadas de realização da mesma, a UNIVEL prevê o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), que é um colegiado interdisciplinar e independente, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, instituído pela IES para defender os 

interesses dos sujeitos de pesquisa na sua integridade e dignidade e para o 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos que lhe forem 

submetidas, em concordância com as Normas e Diretrizes Regulamentadoras 

da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, conforme a Resolução n.º 196, de 

10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

A Resolução n.º 196/96 de 10 de outubro de 1996, revisada pela 

Resolução n.º 196/96 em sua versão de 2012 e pelas resoluções n.º 240 de 05 

de junho de 1997, n.º 251/97 de 7 de agosto de 1997, n.º 292/99 de 8 de julho 

de 1999, n.º 304/00 de 9 de agosto de 2000, n.º 466 de 12 de dezembro de 

2012 e n.º 510 de 07 de abril de 2016, regulamentam o funcionamento do CEP-

Univel.  

De acordo com a Resolução n.º 196/96 “toda pesquisa em andamento 

no País e que envolve seres humanos deve necessariamente ser submetida à 

apreciação de Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), especialmente 
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credenciados, sob a coordenação superior da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP)”. Cabe ao CONEP realizar o controle e avaliar as 

pesquisas a serem realizadas, analisar casos especiais agindo como órgão 

com responsabilidade crítica e atenta as atualizações dos protocolos desta 

área.  

Conforme a Resolução n.º 510, de 07 de abril de 2016 a ética em 

pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos 

participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos. A pesquisa 

em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos 

direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de 

forma a prever e evitar possíveis danos que possam ocorrer aos participantes. 

Cabe ao CEP-Univel identificar conflitos de valores, refletir criticamente 

sobre dilemas e análise da ética em pesquisa, respeitando a dignidade do ser 

humano, conforme orientam as resoluções apontadas anteriormente. 

Na composição do colegiado do CEP-Univel não pode haver número 

inferior à 7 (sete) membros, sendo que sua constituição inclui a participação de 

profissionais da área da saúde, das ciências exatas, sociais e humanas, 

incluindo, por exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e, 

pelo menos, um membro da sociedade representando os usuários da 

instituição, respeitando-se a proporcionalidade pelo número de membros. 

Poderá variar na sua composição, dependendo das especificidades da 

instituição e das linhas de pesquisa a serem analisadas. Os membros do CEP-

Univel, em exercício no ano de 2019 são formados pelo coordenador, membros 

internos e membro externo, conforme detalhamento abaixo: 

• I - Coordenadora 

• Profa. Raquel Goreti Eckert Dreher (Professora da Univel, Nutricionista, 
Doutoranda em Bioquímica)  

• II - Membros Internos do CEP 

• Profa. Sheila Spongoski (Professora da Univel, Bióloga, Doutora em 
Ciências) 

• Profa. Deise Ferrari (Professora da Univel, Fisioterapeuta, Doutora em 
Fisioterapia) 

• Profa. Leticia de Cassia Tavares Thiesen (Professora da Univel, 
Farmacêutica, Doutora em Biotecnologia) 
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• Prof. Hélio da Siqueira (Professor da Univel, Filósofo, Mestre em 
Filosofia) 

• Profa. Elizabet Leal (Professora da Univel, bióloga e advogada, Doutora 
em Direito) 

• Profa. Tatiana Marceda Bach (Professora da Univel, Administradora, 
Doutoranda em Administração) 

• III - Membro Externo  

• Maria Eunice Fernandes, representante dos interesses e preocupações 
da comunidade e sociedade local, residente à Rua Guaiaquis, nº 441, 
Bairro Santa Cruz, Cascavel – PR 

 

O CEP-Univel atua em concordância com o que foi instituído pelo 

Ministério da Saúde, por meio de seu Manual Operacional do Comitê de Ética 

em Pesquisa, de 2007, ao destacar que “a missão do CEP é salvaguardar os 

direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa. Além disso, o CEP contribui 

para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no 

desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade. 

Contribui ainda para a valorização do pesquisador que recebe o 

reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada”. Esta missão do 

CEP da Univel está em conformidade com as Linhas de Pesquisa 

Institucionais, com a preocupação em realizar pesquisas que abordem temas 

transversais e ressaltem a contribuição dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

O CEP também adota um “papel consultivo e, em especial, papel 

educativo para assegurar a formação continuada dos pesquisadores da 

instituição e promovera discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres 

humanos na comunidade. Dessa forma, deve promover atividades, tais como 

seminários, palestras, jornadas, cursos e estudo de protocolos de pesquisa” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

O CEP-Univel objetiva contribuir para melhoria da qualidade das 

pesquisas, para a discussão sobre o papel da pesquisa para o 

desenvolvimento da instituição, bem como para o desenvolvimento social da 

comunidade. Caberá ao CEP-Univel avaliar os protocolos de pesquisa 

vinculados às pesquisas oriundas das áreas das Ciências Humanas e Sociais, 
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que abrangem os cursos de: Administração, Artes, Ciências Contábeis, 

Comunicação Social, Design Gráfico, Direito, Fotografia, Pedagogia, 

Publicidade e Propaganda, Tecnologia em Recursos Humanos, Tecnologia em 

Gestão Financeira, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos 

Gerenciais e Tecnologia em Gestão Comercial. Toda pesquisa envolvendo 

seres humanos vinculada à Univel, deve ser submetida ao julgamento do CEP-

Univel. 

 

4. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

4.1 Núcleo Docente Estruturante 

Conforme Resolução CONAES nº 01, de 17/06/2010, após autorização 

do Curso de Pedagogia, licenciatura  na Modalidade a Distância - EaD o 

Núcleo de Docente Estruturante - NDE deverá ser composto por membros do 

corpo docente do curso, que exerça liderança acadêmica no âmbito do mesmo, 

percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do 

ensino, em outras dimensões entendidas como importantes pela instituição e 

que atuem sobre o desenvolvimento do curso e respeitada a titulação docente, 

as atribuições e o número mínimo de membros prevista na referida Resolução. 

O NDE do Curso Superior é definido por indicação do Colegiado do 

curso e pela aprovação da Pró-reitoria Acadêmica para o período válido de um 

ano, podendo ser automaticamente renovado por mais um ano. O atual NDE é 

composto pelos seguintes membros: 

 

QUADRO 8 – NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Membro Função Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Experiência na 
Docência a Distância 

Gislaine Buraki de 
Andrade 

Coordenadora Mestre Parcial 6 anos 

Sandra Mara Martins 
Ribeiro 

Professora Mestre Parcial 3 anos 

Lademir Renato Petrich Professor Doutor Integral 3 anos 

Thais Damaris da Rocha Professora Mestre Integral 3 anos 

Sueli Gedoz Professora Doutora Parcial 2 anos 
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4.2 Equipe Multidisciplinar 

 

O Centro Universitário UNIVEL conta com um instrumento de ampliação 

da oferta de ensino e de fortalecimento da sua qualidade que é o pilar da 

Instituição. Esse instrumento é o Núcleo de Educação a Distância – NEAD7 que 

vem com a proposta de uma aprendizagem colaborativa que busca, por meio 

de tecnologias da informação e de comunicação, a consolidação de novas 

formas de interação entre a instituição e a comunidade em que se insere. 

O Núcleo de Educação a Distância é o responsável pela gestão de todas 

as disciplinas que são ofertadas nesta modalidade na UNIVEL, desde as 

disciplinas online dos cursos de graduação e pós-graduação 100% a distância, 

com exceção do encontro presencial obrigatório para a realização da prova 

presencial das disciplinas ou módulo, inclusive as disciplinas online integrantes 

do currículo dos cursos de graduações presenciais. 

A oferta de disciplinas integrantes do currículo dos cursos na modalidade 

semipresencial é regulamentada pela Portaria nº 1.428, de 28/12/2018 desde 

que a avaliação para aferição do aproveitamento discente seja presencial. A 

Portaria permite às Instituições de Ensino Superior à oferta nessa modalidade 

(integral ou parcial) até o máximo de 20 % (vinte por cento) da carga horária 

total do curso. No Centro Universitário UNIVEL a oferta de conteúdos 

programáticos é realizada em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que 

está integrado ao sistema acadêmico (TOTVS) e atende aos processos de 

ensino e de aprendizagem, garantindo a interação entre docentes, discentes e 

tutores. 

Ressalta-se que a instituição possui uma longa e bem 

sucedida  experiência na implantação dos 20% (vinte por centro) na maioria 

dos cursos de graduação desde 2007, culminando, assim, com o 

credenciamento da IES para oferta de cursos na modalidade a distância, 

através da Portaria Ministerial nº 325, de 16/04/2013, bem como, a criação do 

primeiro polo nesta modalidade, denominado Polo/Sede. 

 
7 Núcleo de Educação à Distância: comumente será citado como NEAD. 
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Na modalidade a distância, as responsabilidades no Centro Universitário 

UNIVEL, ocorrem através do seu Núcleo de Educação a Distância em conjunto 

com as coordenações de curso e a Pró-Reitoria Acadêmica. A instituição é 

credenciada para oferta de cursos de graduação e pós-graduação na 

modalidade a distância, bem como, a criação do primeiro polo nesta 

modalidade, denominado POLO/SEDE que organizam as EQUIPES 

MULTIDISCIPLINARES para definirem suas propostas pedagógicas de acordo 

com sua filosofia e missão, pressupostos didáticos pedagógicos vigentes. 

Esses pressupostos amparados nos referenciais de qualidades, 

científicos e na tecnologia atende a legislação em vigor, a necessidade social e 

educacional, devidamente contextualizada dando o suporte necessário à 

formulação das estratégias educacionais pela EQUIPE MULTIDICIPLINAR. 

A EaD tem como desafio superar as distâncias. A sua relação espaço 

físico e temporal, mas apoiam-se fundamentalmente nos meios de 

comunicação e na tecnologia para construir a aprendizagem de forma 

individual e coletiva ao mesmo tempo em que socializa e democratiza a 

educação. 

Considerando esta necessidade de uma reordenação do processo 

educativo desde o Planejamento, a Execução, o Acompanhamento e a 

Avaliação, os quais ficam subordinados a uma equipe de educadores, com 

diferentes atribuições e responsabilidades. 

Numa primeira fase há a construção de textos, definições de imagens, 

de atividades, diferentes propostas didáticas e/ou jogos pedagógicos para 

abastecerem os webdesigners na estruturação e modelagens do curso antes 

da divulgação do mesmo. 

Esta fase é estratificada em diferentes momentos técnicos onde 

especialistas congregam seus esforços no sentido de “harmonizar” as 

temáticas e assuntos a serem abordados, em sequência lógica, ou não, para 

estimularem os alunos de diferentes e variadas formas, bem como para a maior 

efetividade dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Apropriamo-nos dos dez itens básicos dos Referenciais de Qualidade 

da Educação a Distância/MEC para definição própria: 
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01- Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade 

definidos para o curso como um todo e para o curso específico; 

02- Desenho do projeto: a identidade da educação a distância; 

03- Equipe profissional multidisciplinar; 

04- Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

05- Qualidade dos recursos educacionais; 

06- Infraestrutura de apoio; 

07- Avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

08- Convênios e parcerias; 

09- Edital e informações sobre o curso na modalidade a distância; 

10- Custo de implementação e manutenção do curso. 

 

Para atender aos requisitos técnicos, didáticos e legais, a EQUIPE 

MULTIDICIPLINAR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, formada por especialistas, 

das mais diferentes áreas de conhecimento reúnem-se para participarem 

desde o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação até a 

conclusão do curso. 

São integrantes desta EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: 

• Bruno Cassiamani – Desenvolvedor Web  

• Cezar Roberto Versa – Ciências Humanas e Comunicação Social. 

• Douglas Cavalheiro da Silva – Editor de áudio e vídeo 

• Eric Vinicius Lucion – Professor Tutor 

• Keila Priscila dos Santos – Professor Tutor 

• Patricia Junges – Professor Tutor 

• Lademir Renato Petrich – Ciências Humanas 

• Lucio Scheuer – Ciências Sociais Aplicadas 

• Luis Felipe Sobrinho - Diagramador 

• Maria Françoise da Silva Marques – Designer Educacional 

• Mariza Mattos – Gravação das Vídeo/Aulas. 

• Osvaldo Mesquita Junior – Ciências Sociais Aplicadas 

• Rodrigo Silvério Cardoso – Comunicação Social, Relações Públicas 
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• Gislaine Buraki de Andrade – Área Saúde e Humanas 

• Tiago Francisco Buosi – Área Tecnologia (Diretor NEAD) 

 

4.3 Atuação do Coordenador de Curso 

O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar 

somente como gestor de recursos e articulador, mas também como gestor de 

potencialidades e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é o primeiro 

a favorecer e implementar mudanças que aumentem a qualidade do 

aprendizado contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas 

as pessoas envolvidas no processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, 

corpo administrativo, corpo financeiro, entre outros.  

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse 

cenário global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à 

implementação de ações solidárias que concretizem valores de 

responsabilidade social, justiça e ética. Do coordenador espera-se o 

desenvolvimento de várias atividades capazes de articular todos os setores e 

fortalecer a coalizão do trabalho em conjunto, para incrementar a qualidade, 

legitimidade e competitividade do curso, tornando-o um centro de eficiência, 

eficácia e efetividade rumo à busca da excelência. 

De acordo com o Regimento, cabe ao coordenador, como presidente do 

Colegiado do curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões; 

representar o Colegiado junto à Pró-reitoria Acadêmica; executar e fazer 

executar as decisões aplicáveis ao Colegiado; orientar, coordenar e fiscalizar 

todas as atividades de ensino e extensão, no âmbito do Colegiado; cooperar 

com os demais Colegiados de Curso do Centro Universitário UNIVEL na 

organização, orientação e fiscalização das atividades de ensino-aprendizagem 

e extensão de interesse comum; exercer, no âmbito do Colegiado, a ação 

disciplinar; Exercer as demais atribuições que lhe sejam próprias. 

 

4.3.1 Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica 

do Coordenador  
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Coordenadora: Prof.ª Gislaine Buraki de Andrade 

Formação Docentes pelo Colégio Estadual Wilson Joffre (2010), 

Pedagoga pela Faculdade Assis Gurgacz (2014), Pós-graduada em Gestão da 

Educação pela Faculdade Assis Gurgacz (2015), Especialista em Educação 

Infantil pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2016), Especialista em 

Gestão Pública Municipal pela Universidade Estadual de Maringá (2019), 

Mestre em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2017), 

aluna não regular do Doutorado em Educação da Universidade Estadual de 

Maringá (2019). 

Professora da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, com 

experiência na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

Coordenação Pedagógica Escolar, Coordenação Pedagógica Municipal e 

Direção Escolar (2011-atual). 

Professora da Rede Marista atuou na Educação Infantil (2009-2010). 

 

4.3.2 Experiência em educação à distância 

Atuou como articuladora e coordenadora do Programa de Formação 

Continuada para Conselhos Escolares modalidade EaD ofertada pelo Ministério 

da Educação em parceria com a Rede Municipal de Cascavel (2012-2017), 

atuou como tutora, professora e coordenadora dos cursos de Pedagogia e 

Letras Presencial e EaD da Unopar Cascavel (2016-2018). Atuou como 

professora conteudista da disciplina de Gestão Escolar pelo Projeto UCA para 

a URJ (2017). Atualmente é coordenadora e professora do Centro Universitário 

Univel. 

 

4.3.3 Experiência em Educação Superior  

Experiência Profissional no Magistério Superior na Univel desde 

01.10.2018 da UNIVEL - professor da graduação (2018- atual) (disciplinas 

ministradas: Sociedade e Profissão Docente, Estágio da Educação Infantil, 

Fundamentos da Educação Infantil). 

Experiência Profissional no Magistério Superior desde 05.02.2016 até 

01.10.2018 na Unopar Cascavel – Professora tutora dos cursos de Pedagogia 
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e Letras, Coordenadora dos Cursos de Pedagogia e Letras Presencial e EaD; 

Professora das disciplinas: Psicologia da Educação; História da Educação; 

Fundamentos da Educação; Práticas Pedagógicas). 

Experiência profissional fora do magistério superior: 3 anos de Boniatti 

Atacado, 1 ano Rede Marista, 8 anos (atual) Prefeitura de Cascavel - Rede 

Municipal de Ensino. 

 

4.4 Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

A  Coordenadora do curso de Pedagogia, licenciatura, modalidade EaD, 

do Centro Universitário é o prof. Me. Gislaine Buraki de Andrade, com o 

Regime de trabalho em Tempo Parcial  20 (vinte) horas semanais, sendo  10 

(dez)  horas  na gestão do curso 10 (dez) HORAS  em outras atividades. 

 

4.5 Corpo Docente - Titulação 

O corpo docente do curso do Curso de Pedagogia na Modalidade à 

Distância é formado pelos professores contemplados do quadro abaixo. 

Denota-se a respectiva titulação do docente, regime de trabalho, tempo de 

experiência no ensino superior na modalidade em EaD e a respectiva 

disciplina:  

QUADRO 10 – COLEGIADO DO CURSO DE PEDAGOGIA MODALIDADE EM EAD 

PROFESSOR TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

EXPERIENCIA 
EM EAD 

DISCIPLINA 

Sueli Gedoz Doutor Integral 2 

Fundamentos e Metodologia da 
Língua Portuguesa 

Alfabetização e Letramento 
TCC I e II 

Gislaine Buraki Mestre Parcial 4 

Sociedade e Profissão Docente 
Estágio Supervisionado 

Gestão Educacional: Organização do 
Trabalho Pedagógico 

Cezar Versa Doutor Parcial 6 
Educação e Tecnologias Digitais 

Metodologia Científica 

Flavia Adada Mestre Integral 5 
Ensino Híbrido e Aprendizagem na 

Cultura Digital 

Patricia Junges Mestre Integral 2 
Educação Especial e Políticas 
Afirmativas de Inclusão Social 

Thais Damaris Tomazini Mestre Parcial 2 Sociologia da Educação 

Fausto Irschlinger Doutor Integral 4 História da Educação 

Marileia de Bone Especialista Parcial 2 

Fundamentos da Educação Infantil 
Estágio Supervisionado 

Pedagogia em Espaços Formais e 
não formais de Educação 

Didática, Planejamento e Avaliação 
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Tiago Leite Doutor Parcial 2 

Teorias do Currículo 
EJA 

Movimentos Sociais e Educação no 
Campo 

Seminário: Educação Ambiental, 
Direitos Humanos e Questões Étnico-

raciais 

Lademir Renato Pietrich Doutor Integral 3 
Cultura e Sociedade 

Filosofia da Educação 

Rodrigo Mendes Mestre Integral 2 LIBRAS 

Monique Farber Especialista Horista 2 
Psicologia da Educação e 

Desenvolvimento 

Gustavo Brandão Mestre Integral 2 
Fundamentos Metodológicos da 

Educação Física 

Lysiane Baldo Mestre Horista 6 Fundamentos Metodológicos da Arte 

Ilda Lourdes Oliveira Mestre Horista 2 Comunicação e Expressão 

Sheila Spongoski Doutora Parcial 2 
Ensino da Ciência, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

Jocemar do Nascimento Mestrando Parcial 6 
Fundamentos Metodológicos do 
Ensino da Geografia e História 

Sandra Mara Martins Mestre Parcial 4 
Estágio 

EJA 

Marcia Aparecida Baldini Mestre Parcial 4 Políticas Públicas 

 

 

A escolha dos docentes procurou atender os requisitos básicos 

determinados pelo Nota Técnica nº16/2017 CGACGIES/DAES conforme 

modelo abaixo: 

Índice de Qualificação do Corpo Docente 

𝐼𝑄𝐶𝐷 =  
5(𝐷) + 3(𝑀) + 2(𝐸) + 𝐺

𝐷 + 𝑀 + 𝐸 + 𝐺
 

 

𝐼𝑄𝐶𝐷 =  
5(6) + 3(10) + 2(3)

6 + 10 + 3
 

 

 IQCD = 3,47 

4.5.1 Titulação 

Conforme quadro apresentado no item 3.4 pode-se observar que o curso 

de Pedagogia na Modalidade à Distância tem 35,29% de professores doutores, 

47,05% de professores mestres e 17,64% de professores especialistas.  

O corpo docente do Curso de Pedagogia, licenciatura, modalidade EaD, 

é constituído por professores que, além de reunirem qualidades de educadores 

e pesquisadores, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores 

http://www.univel.br/


 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3636  
http://www.univel.br  

 

140 
 

explicitados no Regimento Geral do Centro Universitário Univel, no Plano de 

Carreira Docente e demais normas aprovadas pelo Conselho Superior – 

CONSEPE. 

 No Centro Universitário UNIVEL, as políticas institucionais de Recursos 

Humanos demonstram equilíbrio na distribuição dos níveis de titulação, 

ampliando o percentual de mestres e doutores.  

 A IES preocupa-se com a formação e seleção de quadro docente 

qualificado, de modo a propiciar o desenvolvimento e dar suporte às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão.  

 Para atingir os objetivos a IES incentiva a formação do corpo docente, 

oferecendo apoio para participação em programas de pós-graduação lato e 

stricto sensu, participação em congressos acadêmicos e capacitação didático 

pedagógica.  

 Ressalta-se que a maioria do corpo docente deste curso possui titulação 

de pós-graduação stricto sensu (mestres e doutores), atendendo ao previsto na  

LDB - Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que em seu art. 66 prevê que: 

“A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. 

 Os professores que compõem o quadro do Curso de Ciências Contábeis  

passaram por uma análise detalhada que justifica seu desempenho em sala de 

aula e capacidade de analisar os conteúdos curriculares conectando-os com os 

objetivos de suas disciplinas e o perfil do egresso, baseando-se em suas 

experiências de formação técnica, profissional e pessoal consideradas 

adequadas para condução de excelência do processo de ensino aprendizagem 

em sala. 

 Com base no perfil apresentado, pode-se afirmar também que os 

mesmos detêm capacidade de fomentar o raciocínio crítico com base em 

literatura de alto nível técnico, proporcionando assim acesso a conteúdo de 

ponta aos acadêmicos e incentivando-os a produção do conhecimento 

relacionados a pesquisa universitária e fomentando os grupos de estudo e 

publicações. 
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 Vale ressaltar que todos os docentes possuem uma pasta 

individualizada em setor próprio da IES que contém todas informações e cópias 

de suas diplomações, experiências e publicações devidamente atualizadas. 

 

4.6 Regime de Trabalho do Corpo Docente 

 

O Regime de Trabalho do corpo docente do Curso de Pedagogia, 

licenciatura  é distribuído em Tempo Integral (TI), Tempo Parcial (TP) e 

Horistas. O regime de contratação, sempre sob a égide da legislação 

trabalhista, obedece aos critérios definidos pela Instituição, que privilegia os 

docentes com melhor qualificação acadêmica na contratação pelos regimes de 

Tempo Integral (TI) e Tempo Parcial (TP). 

Estes docentes assumem responsabilidades de atividades de ensino e 

pesquisa/iniciação científica e extensão. Na carga de horas-atividades 

distribuídas aos docentes para desenvolvimento de projetos e programas de 

ensino, iniciação científica e extensão, quanto maior a qualificação do 

professor, maior o percentual de horas/atividades. Na distribuição da jornada 

horária dos professores estão incluídas, além das tarefas de ministração de 

aulas; preparo, aplicação e correção de provas; testes ou exames; tempo para 

orientação discente; participação em projetos de pesquisa/iniciação científica e 

extensão, em atividades culturais; em gestão acadêmica (NDE e Colegiado); 

orientação de trabalhos científicos e participação em programas de capacitação 

docente, tutoria e orientação dos Trabalhos de Curso, entre outros. 

Os professores do Centro Universitário UNIVEL detém uma 

documentação individualizada que contém suas atividades e horas destinadas 

a cada semestre letivo, que são utilizados para planejamento e gestão de 

melhoria de sua performance institucional. 
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4.7 Experiência docente 
 

Todos os docentes do Curso de Pedagogia EaD da Univel são 

avaliados por meio de uma análise de qualificação técnica para caracterizar 

sua capacidade de possibilitar ao acadêmico um processo de ensino 

aprendizagem eficiente, demonstrando experiências profissionais no magistério 

e fora dele, buscando subsidiar o bom andamento da sala de aula de forma a 

possibilitar exemplos práticos aliados à teoria, ministradas de suas respectivas 

unidades curriculares, promovendo a interdisciplinaridade de forma a 

desenvolver adequadamente as competências e habilidades previstas para 

suas disciplinas, no alunado. 

Ademais, além da questão do ensino, analisa-se a experiência e 

aderência do docente a pesquisa e extensão, através de análise de suas 

publicações e orientações na área de pesquisa para promover acesso a 

pesquisas de ponta, tanto para leitura no andamento das aulas quanto para 

produção em projetos direcionados ao curso, possibilitando aos discentes essa 

experiência.  

 

4.7.1 Experiência Profissional do Docente – Excluída a Experiência no 
Exercício da Docência Superior 

 

Conforme relatório de estudo produzido sobre o corpo docente, 

comprovado pela cópia da carteira profissional é possível verificar a grande 

maioria dos docentes deste curso detêm experiência fora do magistério 

superior, sendo possível de se comprovar através das demonstrações 

registradas no currículo lattes e nas documentações pessoais dos professores.  

No momento da seleção docente, é muito valorizada sua experiência 

no mundo do trabalho, haja vista a possibilidade de contextualizar suas aulas 

com exemplos da Educação Básica Pública e Privada, além das situações 

práticas, promovendo a inter-relação entre teoria e prática no decorrer das 

aulas com os alunos e promovendo a reflexão da necessidade de 
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interdisciplinaridade no contexto do trabalho, levando sempre em consideração 

as competências a serem formadas no perfil do egresso deste curso e as 

habilidades profissionais do mesmo. 

  

4.7.2 Experiência no Exercício da Docência Superior 

 

Conforme relatório de estudo produzido sobre o corpo docente, 

comprovado pela cópia da carteira profissional é possível verificar que o corpo 

docente detém experiência no exercício da docência superior, sendo possível 

de se comprovar através das demonstrações registradas no currículo lattes e 

nas documentações pessoais dos professores.  

Com base nessa análise, pode-se afirmar que o tempo de experiência 

dos mesmos permite que consigam atingir o linguajar adequado para a melhor 

comunicação com os acadêmicos, identificando as dificuldades dos mesmos 

quando for o caso e explicitando exemplos práticos sobre o conteúdo, 

elaborando atividades e avaliações adequadas ao processo de aprendizagem, 

liderando a turma que o reconhece pela sua capacidade e produção, de modo 

a sempre utilizar os resultados deste processo para melhoria de sua prática 

docente. 

4.7.3 Experiência no Exercício da Docência na Educação à Distância 

 

O Curso de Pedagogia pode oferecer parte da sua carga horária total 

na modalidade à distância, conforme preconiza a portaria nº 1.428, de 

28/12/2018.  

É importante salientar que neste curso as disciplinas EAD ofertadas 

nas turmas presenciais são:  “Metodologia da Pesquisa”, “Comunicação e 

Expressão”, “Responsabilidade Socioambiental” e “Cultura e Sociedade”, 

previstas entre o 1º e o 6º semestre e que os professores previstos para estas 
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referidas disciplinas totalmente a distância detêm larga experiência na docência 

da educação a distância. 

Na modalidade EaD, os profissionais em sua grande maioria atuam na 

modalidade EaD e possuem experiência. Pode-se afirmar que o tempo de 

experiência dos docentes que ministram as disciplinas na modalidade a 

distância permite que consigam atingir o linguajar adequado para a melhor 

comunicação com os acadêmicos, identificando as dificuldades dos mesmos 

quando for o caso e explicitando exemplos práticos sobre o conteúdo, 

elaborando atividades e avaliações adequadas ao processo de aprendizagem, 

liderando a turma que o reconhece pela sua capacidade e produção, de modo 

a sempre utilizar os resultados deste processo para melhoria de sua prática 

docente. 

 

4.7.4 Experiência no exercício da tutoria na educação à distância 

 

No contexto da educação à distância, o tutor atua como mediador nas 

atividades que se referem ao ensino e aprendizagem, ao progresso de 

aprendizagem dos alunos, bem como em atividades de apoio ao corpo 

docente.  

Enquanto mediador dos processos de ensino e aprendizagem, a tutoria 

desempenha seu exercício na participação e direcionamento nas atividades 

colaborativas no ambiente virtual de aprendizagem, destacando os principais 

conteúdos abordados nos temas das disciplinas, fornecendo feedback nas 

atividades realizadas e indicando materiais complementares relacionados ao 

conteúdo. Nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 

disponíveis no Ambiente Virtual, bem como, quando solicitado, nas dificuldades 

vinculadas ao conhecimento básico de informática a tutoria também presta este 

suporte, auxiliando individualmente os acadêmicos com maiores dificuldades 

de aprendizagem.  
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No que diz respeito às atividades de progresso no exercício da tutoria, 

destaca-se a orientação aos alunos sobre as etapas do curso, no envio de 

mensagens aos alunos acerca do cumprimento dos prazos, estabelecendo 

assim uma rotina de estudo para o aluno. Neste contexto, o relacionamento 

entre tutoria e alunos se torna fundamental para motivação e desempenho dos 

alunos no decorrer de seus estudos. 

Com relação às atividades de apoio aos docentes, a tutoria atua na 

identificação de possíveis desajustes nos conteúdos referentes à disciplina, 

como também gerando sistematicamente o relatório de acompanhamento dos 

alunos direcionando aos professores das disciplinas. Os tutores também estão 

em contato contínuo com os professores, repassando as informações acerca 

da percepção e da aprendizagem dos alunos. 

O corpo de tutores do Centro Universitário Univel, além da titulação, 

experiência na educação à distância participam periodicamente de capacitação 

de tutores oferecida pela instituição. 

4.8 Atuação do colegiado de curso  

 

O colegiado terá como competência apreciar, mediante parecer, os 

planos de ensino, programas, bibliografias e ementas de cada disciplina, 

conforme as exigências do projeto pedagógico do curso, antes do início do 

período letivo, com a devida atualização, para aprovação do CPE8; sugerir 

medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada curso, em função das 

características profissionais e sociais; planejar a distribuição equitativa, ao 

longo do período letivo, dos trabalhos escolares e serem exibidos dos alunos, 

nas várias disciplinas do curso, de acordo com o Calendário Escolar; sugerir e 

propor para o coordenador do curso, cursos extraordinários, seminários ou 

conferências julgadas necessárias ou úteis à formação profissional dos alunos; 

indicar ao seu coordenador, bibliografia específica necessária aos planos de 

 
8 Centro de Pesquisa e Extensão: comumente será citado como CPE. 
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ensino, em tempo hábil para constar do plano orçamentário; promover o 

entrosamento das matérias e/ou disciplinas de sua área com as demais, 

propiciando o bom andamento dos conteúdos programáticos; zelar pela 

execução das atividades e dos planos de ensino das disciplinas que o 

integram; propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da 

extensão; exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe 

sejam delegadas. 

O colegiado do curso, que detém representatividade dos segmentos, 

se reúne ao menos duas vezes por ano, tendo todas as suas reuniões 

registradas em atas e também no Formulário de registro de ações do 

colegiado, o qual é avaliado periodicamente por equipe específica formada 

para essa finalidade com um fluxo determinado para o encaminhamento das 

decisões lá deliberadas, sendo que tais avaliações são utilizadas para 

melhorias das práticas de gestão do mesmo. 

4.9 Titulação e formação do corpo de tutores do curso 

 

A Titulação, formação e experiência, em conjunto com o regime de 

trabalho da equipe de tutoria atende claramente as disciplinas EAD previstas 

para o Curso de Pedagogia, haja vista que os mesmos são graduados na área 

da disciplina pelas quais são responsáveis e a maior parte deles possui 

titulação em pós graduação stricto-sensu. 

Professora Tutora Titulação 

Patricia Junges Mestre 

 

4.10 Experiência do corpo de tutores em educação a distância  

 

O Centro Universitário UNIVEL valoriza e contempla o corpo de tutores 

com significativa experiência na educação a distância, estando apto a perceber 
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as dificuldades dos discentes e atuar em casos de dificuldades de acesso ao 

curso e aos recursos disponíveis no Ambiente Virtual, bem como, quando 

solicitado, nas dificuldades vinculadas ao conhecimento básico de informática a 

tutoria também presta este suporte, auxiliando individualmente os acadêmicos 

com maiores dificuldades de aprendizagem. 

No que diz respeito às atividades de progresso no exercício da tutoria, 

destaca-se a orientação aos alunos sobre as etapas do curso, no envio de 

mensagens aos alunos acerca do cumprimento dos prazos, estabelecendo 

assim uma rotina de estudo para o aluno com auxílio do docente. Neste 

contexto, o relacionamento entre tutoria e alunos se torna fundamental para 

motivação e desempenho dos alunos no decorrer de seus estudos, buscando 

sempre expor o conteúdo com linguagem aderente às características da turma. 

Enquanto mediador dos processos de ensino e aprendizagem, a tutoria 

desempenha seu exercício na participação e direcionamento nas atividades 

colaborativas no ambiente virtual de aprendizagem, destacando os principais 

conteúdos abordados nos temas das disciplinas, fornecendo feedback nas 

atividades realizadas e indicando materiais complementares relacionados ao 

conteúdo, apresentando sempre exemplos contextualizados com as disciplinas.  

O corpo de tutores do Centro Universitário Univel, além da titulação, 

experiência na educação à distância participam periodicamente de capacitação 

de tutores oferecida pela instituição. Isso faz com que os mesmos demonstrem 

grandes condições de desenvolver um trabalho diferenciado e adotar práticas 

comprovadamente exitosas e inovadoras na modalidade EAD, como por 

exemplo, a repaginação do ambiente virtual da instituição para melhor 

individualização do curso e facilidade para o acadêmico, entre outras práticas 

 

4.11 Interação entre Tutores, Docentes e Coordenadores 

O tutor é a peça chave na educação à distância, cabe a ele fazer a 

mediação das atividades pedagógicas e atividades de interação entre os 

professores, alunos e os conteúdos. O tutor atua como facilitador do processo 
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de ensino-aprendizagem, ou seja, o tutor tem o papel de orientar e apoiar o 

estudante durante seu aprendizado. Para tanto, esse profissional é possuidor 

de determinadas competências como, por exemplo, conhecer o conteúdo das 

disciplinas, sendo capaz de ajudar o aluno nas dificuldades que se 

apresentarem, permitindo que este aluno se sinta confortável e motivado para 

explorar todos os recursos que estão disponíveis para seu aprendizado, dentre 

eles, a participação em atividades colaborativas, bem como o incentivo no 

desenvolvimento de sua autonomia e independência para a realização de seus 

estudos. 

É responsável por incentivar o aluno na realização de seu curso assim 

como, fornecer informações fundamentais como, por exemplo, datas de 

atividades e provas. É função do tutor também, orientar o aluno sobre o acesso 

ao Ambiente Virtual e as ferramentas das quais ele dispõe para que seu 

aprendizado seja agradável e eficiente, lembrando, é claro, do cumprimento de 

prazos e realização das atividades propostas. 

Tendo em vista uma melhor qualidade nos processos de ensino e de 

aprendizagem nos cursos da modalidade a distância do Centro Universitário 

UNIVEL, é de fundamental importância que professores formadores e 

professores tutores trabalhem em conjunto. Desta forma, no decorrer da 

disciplina, professores formadores, professores tutores e tutores online 

realizam encontros semanais objetivando integrar as práticas acerca da 

disciplina em curso. Nestas reuniões são discutidos os objetivos de 

aprendizagem em cada tema, direcionamentos para avaliação dos 

fóruns, conceitos principais da disciplina a serem destacados pelos professores 

tutores, trocas de ideia para atividades dos encontros presenciais, bem como 

sugestões de materiais complementares. Ao final da disciplina, os tutores 

discutem com os professores formadores os resultados apresentados pela 

turma na disciplina, objetivando o processo de melhoria do ensino-

aprendizagem. Também, na busca da qualidade dos processos, são realizadas 

reuniões mensais com a coordenação de curso, com intuito de compartilhar 

informações acerca da prática da equipe de tutores e professores formadores, 

bem como o desempenho dos alunos no decorrer das disciplinas. 
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4.12 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 

O Centro Universitário acredita na iniciação científica/pesquisa como um 

grande diferencial de desenvolvimento humano e mercadológico. Nas mais 

diversas áreas do conhecimento, a pesquisa abre caminhos que permitem o 

amadurecimento acadêmico de professores e discentes dedicados a procurar 

respostas.  

A realização da iniciação científica/pesquisa integrada à graduação 

reflete a busca incessante do homem na solução dos problemas do cotidiano. 

Assim, o Centro Universitário Univel desenvolve a iniciação científica/pesquisa, 

o ensino e a extensão, a fim de produzir e divulgar o conhecimento através da 

produção científico-acadêmica nos campos técnico, científico e artístico-

cultural. 

No que tange à produção científica, cultural, artística e tecnologia do 

corpo docente do curso Gestão Financeira EAD, a ser comprovado, nas pastas 

docentes, pela comissão do MEC/INEP no momento da visita in loco, é 

possível vislumbrar que os docentes possuem um número significativo de 

produções nos últimos 3 anos. 

 
5. INFRAESTRUTURA 

O Centro Universitário UNIVEL dispõe dos mais diversos recursos 

necessários para que se desenvolva de maneira excelente o processo de 

ensino-aprendizagem. Para tanto, esta seção irá descrever de modo 

pormenorizado a infraestrutura destinada ao Curso de Pedagogia, licenciatura 

na modalidade a distância. 

 

5.1 Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral 

 

O Centro Universitário Univel dispõe de infraestrutura física própria 

localizada na Avenida Tito Muffato, nº 2317, Bairro Santa Cruz, Município de 

Cascavel, Estado do Paraná.  
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Constituída, atualmente, por quatro edificações e quinta em fase de 

construção as instalações prediais do Centro Universitário foram projetadas 

para atender às finalidades educacionais e às especificações técnicas quanto 

às dimensões, à iluminação, à ventilação, e acústica, que se encontra em 

excelente estado de conservação.  

As instalações físicas acadêmicas e administrativas da UNIVEL são 

adequadas ao número de usuários atuais e futuros e para o ramo de atividade 

que trabalha. Todas as salas de aula, biblioteca e demais espaços e 

dependências de utilização acadêmica estão equipados com ar condicionado, 

mobiliário e iluminação adequada, isolamento de ruídos, equipamentos de 

prevenção de incêndio e boa higiene. Além destas características, as 

instalações atendem aos requisitos de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais.  

 O Centro Universitário UNIVEL possui 32 salas medindo 10 m² 

destinadas aos professores de regime integral. Este espaço é dotado da 

seguinte infraestrutura: 01 mesa de trabalho; 02 cadeiras, sendo que a do 

usuário é ergonômica, estofada e giratória; 01 armário; 01 gaveteiro; 01 

Computador, conectado em rede com uma impressora laser compartilhada; 01 

ar-condicionado quente/frio; além de todos os materiais de consumo e demais 

equipamentos necessários. 

Os professores TI possuem cada um  01 (um) espaços de trabalho, a 

Sala com  (10,0 m²) cada. As instalações foram projetadas buscando criar um 

ambiente agradável de convivência entre as coordenações e os docentes, 

sendo um ambiente onde se possa trabalhar com concentração.  

Além disso, para facilitar os trabalhos, há 06 (seis) Secretarias  

permanentes que atendem  as Coordenações e docentes (TI),  (impressões, 

escalamento, contrato e relatórios  de estágios, impressão e conferência  de 

diário classe, entrega de recados e avisos, ponto dos docentes, atendimento e 

recepção aos acadêmicos, entre outros). 

O Ambiente possui: Acústica, Iluminação, Climatização (split), 

Mobiliário (moveis e equipamentos),  Limpeza, Segurança, Acessibilidade 

(Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida), Privacidade, Atendimento 
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ao Discente.  Há pelo menos um dos computadores disponíveis com Programa 

de Skype instalado regularmente.  

 

5.2 Espaço de Trabalho para o Coordenador 

O Centro Universitário UNIVEL disponibiliza para a coordenadora do 

Curso de Pedagogia, licenciatura na modalidade a distância possui gabinete de 

trabalho para o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas da 

coordenadora de curso, exclusivo e individual, com equipamentos de 

informática, acesso a internet e rede wi-fi, bom dimensionamento, limpeza, 

iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, conservação, comodidade e 

mobiliário adequados.  

A coordenação do curso conta também com recepção e atendimento a 

docentes e discentes do curso realizada por funcionários do corpo técnico-

administrativo que dão apoio e suporte às demandas da coordenação em 

tempo integral de funcionamento da mesma. Todos os ambientes são 

modernamente equipados de forma a garantir conforto, acessibilidade plena e 

comodidade aos discentes. 

A Coordenadora do Curso de Pedagogia, licenciatura  EaD possui  01 

(uma) sala de  (11,2 m²)  para recepção docente e discentes. As instalações 

foram projetadas buscando criar um ambiente agradável de convivência entre 

as coordenações, discentes e os docentes, sendo um ambiente onde se possa 

trabalhar com concentração e atender individualmente ou em grupos com 

privacidade. Há pelo menos um dos computadores com Programa de Skype 

instalado regularmente.  

 

5.3 Sala Coletiva de Professores 

O Centro Universitário possui excelente sala dos professores com 120 

m² (cento e vinte) e funciona com estrutura adequada à recepção dos docentes 

e demais atividades, atendendo, plenamente, aos requisitos de 

dimensionamento, limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, 

conservação, comodidade e mobiliário adequados.  
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A sala de professores é coletiva é utilizada de maneira rotativa por 

professores. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, sanitários, espaços de integração, entre outros, 

descritos a seguir:  

I. Recepção com atendente nos dois turnos, telefone com ramal, 

estante com revistas atualizadas e materiais didáticos disponíveis para os 

professores com solicitação prévia.  

II. Copa, com funcionárias para atendimento os professores nos dois 

turnos de funcionamento da IES, estando equipada com geladeira duplex com 

240 (duzentos e quarenta) litros de capacidade, lanches variados, bolachas 

diversas, café preto, café com leite, filtro de água, sucos, sendo diariamente 

fornecida aos professores. 

III. Espaço equipado com 04 (quatro) computadores, utilizados de 

forma rotativa.  

IV. Além de 02 (dois) banheiros, sendo 1 (um) feminino e 1(um) 

masculino, devidamente adequado as necessidades especiais. 

A sala de professores é coletiva, utilizada de maneira rotativa pelos 

professores. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, recursos tecnológicos, 02 sanitários (masc. e Fem.) 

com acessibilidade, espaços de integração e recreação, apoio técnico-

administrativos, espaço para o Coffee Break (na entrada e no intervalo) onde 

são servidos lanches gratuitamente e diariamente para os professores, entre 

outros.   

 

5.4 Salas de Aula 

 

As instalações acadêmicas são dotadas de toda a infraestrutura 

necessária para a utilização de seu corpo social. Todas as salas de aula dos 

Cursos de Graduação (presencial e a distância), são em número suficiente 

para atendimento dos cursos oferecidos e estão implantadas de modo 

excelente e equipadas, segundo a finalidade em termos de mobiliário e 

equipamentos específicos. 
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 Diariamente são executados serviços de limpeza e manutenção, que 

colaboram na conservação dos móveis, pisos e recursos didáticos existentes.  

As salas apresentam dimensões e acústica necessárias para atender a 

quantidade de discentes em seu interior, com climatização e iluminação que 

obedecem aos critérios estabelecidos para salas de aula.  

Dispõem de multimídia, quadro branco, mesa e cadeiras estofadas para 

docentes e discentes. Todas as salas possuem ar condicionado e placas 

indicativas com número da sala e bloco. Cada sala possui acesso à internet 

banda-larga, via rede wireless, além do acesso a artigos eletrônicos, bibliotecas 

virtuais e ao acervo da biblioteca.  

Quando há necessidade ou nos casos da existência de situações 

especiais (alunas com gravidez de risco, acidentados, recém-operados, entre 

outros), a turma é alocada para salas adequadas à acessibilidade, localizadas 

no piso térreo ou mais próximas possível dos equipamentos que garantam 

facilidade ao deslocamento dos discentes.  

O Centro Universitário possui ainda área destinadas à alimentação, com 

serviço de lanchonete; serviço de reprodução gráfica; áreas de convivência e 

auditório, com todos os requisitos necessários para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino e 

aprendizagem, no Curso de Pedagogia, licenciatura, modalidade a distância, 

possui 02 (duas) salas de aula, localizadas no bloco B, 2º piso  com dimensões 

de 80 m² cada, cuja capacidade destina, no mínimo, 1,2 m² por discente. 

Ressalta-se que a mantenedora mantém investimentos permanentes na 

ampliação da infraestrutura sempre que necessário para o atendimento 

adequado aos acadêmicos atuais e futuros. 

A instituição também conta com 02 (duas) salas de metodologias ativas 

localizada no bloco C piso térreo com capacidade para 60 alunos cada uma, 

sendo que tais salas detêm diversos computadores e mesas redondas e 

quadradas de trabalho, quadro em todas as paredes e uma decoração 

diferenciada para motivar os que estiverem no local.  
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5.5 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

 

Os acadêmicos do Curso de Pedagogia, licenciatura na modalidade em 

EaD  utilizam no contra turno qualquer um dos 11 laboratórios de informática 

com acesso à internet, equipados com multimídia, ventilação e iluminação. 

Estes laboratórios são modernos de uso compartilhado e a IES possui uma 

equipe própria de manutenção. Ressalta-se que estes equipamentos são 

anualmente atualizados. No período noturno, o Laboratório 08 é de uso 

exclusivo aos acadêmicos. No Quadro 13, está a descrição dos laboratórios de 

informática da IES. O Laboratório 08 do Bloco A é específico para o Curso 

Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, compartilhado com os 

demais Cursos da modalidade de educação a distância e a sua infraestrutura 

está descrita no Quadro 13. 

Quadro 13 – Laboratórios de Informática 
LAB INFO 01, 02,  
03, 04, 06, 08 e 10 

LAB INFO 05 E 07 LAB INFO 09 LAB INFO 11 

Itens QTD Itens QTD Itens QTD Itens QTD  

Lousa branca 1 Lousa branca 1 Lousa branca 1 Lousa branca 1 

Mesas 6 Mesas 8 Mesas 12 Mesas 4 

Cadeiras  60 Cadeiras  40 Cadeiras  64 Cadeiras  35 
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Multi mídia  1 Multi mídia  1 Multi mídia  1 Multi mídia  1 

CPU Core I3 
4Gb de 
memória, SSD 
120GB e 
monitor LCD 18 

60 

CPU Core I5 
4Gb de 
memória, SSD 
120GB e 
monitor LED 19 

40 

CPU Core 2 
Duo 1Gb de 
memória, HD 
500GB e 
monitor LCD 15” 

64 

CPU Core 2 
Duo 1Gb de 
memória, HD 
500GB e 
monitor LCD 15” 

35 

Ar condicionado  2 Ar condicionado  1 Ar condicionado  2 Ar condicionado  1 

 

 

 

5.6 Acesso a Biblioteca Física 

 

A biblioteca da instituição destinada ao atendimento dos acadêmicos dos 

cursos de graduação e pós-graduação presencial e a distância contém 

recursos tecnológicos e infraestrutura adequada para atender todos os seus 

usuários, com uma área de 1.010 m² localizada no Bloco D.   Toda a 

bibliografia básica e complementar indicada nas disciplinas dos cursos no  

No PPC estão também atendidas pela assinatura da biblioteca virtual 

PEARSON e biblioteca virtual SARAIVA, e contrato assinado com acesso 

ininterrupto pelos acadêmicos. Ademais, há exemplares de periódicos 
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especializados disponíveis a todos os acadêmicos dos cursos, tanto assinados 

quanto gratuitos e com as seguintes acomodações aos seus usuários: 

6 Salas para estudo em grupo 44 Mesas (04 lugares em cada mesa) 12 

Cabines para estudo individual, 40 Cabines equipadas com computadores 

conectadas a internet, 4 Cabines equipadas com computadores com teclado 

BRAILE e programa de leitura de texto, 140 Guarda-volumes e 05 Terminais 

para consulta ao acervo.  

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços 

especializados como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos 

diversificados, sala de processamento técnico e sala do bibliotecário. 

A Sala de Recepção com área de 36 m², a Sala de Atendimento com 

área de 32,9 m², a Sala de Processamento Técnico com 21 m² e a Sala da 

Bibliotecária com área de 14 m². 

 

5.6.1 Espaço Físico Geral 

 

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura 

adequada para atender aos seus usuários. A Biblioteca localiza-se no Bloco D, 

com 1.010 m2 de área total, com as seguintes acomodações aos seus 

usuários: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 06 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 44 

Cabines para estudo individual 12 

Cabines equipadas com computadores 

conectadas a internet 
40 

 Cabines equipadas com computadores com 

teclado BRAILE e programa de leitura de texto 

(Dosvox) 

4 

Guarda-volumes 140 
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Terminais para consulta ao acervo 05 

 

 

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços 

especializados como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos 

diversificados, sala de processamento técnico e sala do bibliotecário. 

 

 

Catálogo. Existência de catálogo informatizado disponível para o 

público em geral via internet. O catálogo pode ser consultado na biblioteca 

através de 05 terminais de consulta. Todos os documentos estão preparados 

com etiqueta de lombada e disponíveis para empréstimo, segundo a política da 

IES. 

Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das 

estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a 

leitura. 

Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários 

individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, 

exceto os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção 

contra insetos e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e 

bebidas.  

 

5.6.2 Acervo 

 

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários um acervo privilegiado com 

mais de 50.000 (cinquenta) mil exemplares entre livros, periódicos, 

monografias, CDs e DVDs. Os usuários também possuem o acesso a mais de 

Sala de 

Recepção 

Sala de 

Atendimento 

Sala de 

Processamento 

Técnico  

Sala da 

Bibliotecária 

36 m² 32,9 m² 21 m² 14 m² 
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6.000 títulos virtuais. A Biblioteca Virtual da Pearson disponibiliza 5.200 títulos 

em diversas áreas do conhecimento e a Biblioteca Virtual da Saraiva são 1.600 

títulos na área de Direito. 

O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, 

podendo ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de 

consulta existentes na biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por 

área de conhecimento de acordo com a tabela CDD, em ordem alfanumérica 

crescente. 

A Biblioteca da Univel é constantemente atualizada por meio de novas 

aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades 

dos cursos.  

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários o seguinte acervo por Área 

do Conhecimento: 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Agrárias 95 274 

Ciências Biológicas 53 398 

Ciências da Saúde 45 115 

Ciências Exatas e da Terra 982 4394 

Ciências Humanas 1306 4608 

Ciências Sociais Aplicadas 8098 37574 

Engenharias 136 1148 

Linguística, Letras e Artes 842 3560 

Total 11557 52071 

 

5.6.3 Serviço de Acesso ao Acervo 

 

A Biblioteca oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de 

livre acesso, dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas 

estantes, tendo contato direto com o livro. 

Os usuários da biblioteca dispõem de dois tipos de empréstimos: 

empréstimo de referência, que compreende a retirada de material bibliográfico 
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para uso exclusivo no recinto da Biblioteca e empréstimo de circulação, à 

disposição para empréstimo domiciliar, permitido a alunos, professores e 

funcionários da IES. O limite de volumes emprestados e prazo de devolução 

variam de acordo com a categoria do usuário, conforme consta no regulamento 

da Biblioteca.  

 A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o 

acesso para consulta ao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca 

também está interligada à rede de informação COMUT (Programa de 

Comutação Bibliográfica na Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos 

publicados em periódico técnico-científico a ser disponibilizado ao usuário. 

O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, 

podendo ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de 

consulta existentes na biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por 

área de conhecimento de acordo com a tabela CDD (Classificação Decimal de 

Dewey), em ordem alfanumérica crescente. 

A biblioteca disponibiliza aos usuários o acesso à Biblioteca Digital da 

Saraiva e Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Digital os 

usuários deverão utilizar o usuário e senha cadastrados no sistema RM 

(Sistema TOTVS). 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

• Atendimento ao usuário; 

• Consulta ao acervo; 

• Empréstimo domiciliar; 

• Renovação e reserva de materiais; 

• Catálogo online; 

• Comutação bibliográfica – COMUT; 

• Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

• Auxílio na normalização de documentos; 

• Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

• Acesso à internet. 
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5.6.4 Horário de Funcionamento 

 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, 

das 07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. No 

período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu horário 

alterado. Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis 

no regulamento próprio da Biblioteca. 

 

5.6.5 Plano de Atualização do Acervo 

 

  O plano de atualização do acervo da Biblioteca Univel tem por finalidade 

a definição de critérios para a atualização do acervo, bem como a necessidade 

da aplicação correta dos recursos orçamentários disponibilizados pela 

Instituição. 

Para que os objetivos sejam alcançados, é fundamental que não só o 

profissional da informação esteja envolvido no processo decisório, mas 

também professores e coordenadores, que contribuirão sobremaneira na 

tomada de decisão, através de seus conhecimentos. 

A Biblioteca da Univel é constantemente atualizada por meio de novas 

aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades 

dos cursos.  

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários o seguinte acervo por Área 

do Conhecimento: 

 2018  2019  2020  

Área Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

Ciências 

Agrárias 

95 274 100 355 110 400 

Ciências 

Biológicas 

53 398 55 435 60 500 

Ciências da 45 115 170 973 200 1100 
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Saúde 

Ciências 

Exatas e da 

Terra 

982 4394 786 3853 900 4000 

Ciências 

Humanas 

1306 4608 1223 4426 1300 4600 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

8098 37574 7720 38657 8000 40000 

Engenharias 136 1148 147 1276 180 1436 

Linguística, 

Letras e Artes 

842 3560 815 3498 900 3583 

Total 11557 52071 1377 53473 11650 55619 

 

5.6.6 Biblioteca Virtual 

 

Todos os alunos da Pedagogia EaD possuem acesso a biblioteca 

virtual, na qual por meio do acesso ao portal podem realizar consulta a 

bibliografias básicas e complementares das disciplinas que estão sendo 

realizadas, além de diversos títulos e áreas do conhecimento. 

 

Biblioteca  Títulos 

Saraiva 1600 

Pearson 5200 

TOTAL 6.800 
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5.6.7 Periódicos Especializados 

 

Periódicos disponíveis na biblioteca, também utilizados pelos 

acadêmicos na área de Ciências Humanas 

PERIÓDICOS - 66 assinaturas: 

1. Gestão e negócios  

2. Empreendedor  

3. Espm 

4. Hsm 

5. Rac –online 

6. PEGN 

7. RAE 

8. Rap 

9. RBA 

10. Venda mais 

11. Você S/A 

12. Harvard business Brasil 

13. Exame PME 

14. Mundo J 
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15. Época 

16. Exame 

17. IstoÉ 

18. Newsweeek internacional 

19. Veja 

20. Aldeia 

21. Clube Delphi 

22. Computerworld 

23. Info exame 

24. Java magazine 

25. Mundo Java 

26. Publish 

27. SQL magazine –online 

28. Web mobile- online 

29. Engenharia de software – online 

30. Revista da cultura 

31. Revista bravo 

32. Gestão educacional 

33. Nova escola 

34. Ensino superior 

35. Tela viva 

36. Imprensa 

37. Gestão ambiental 

38. Engenharia sanitária e ambiental 

39. Revista prazeres da mesa 

40. Bares e restaurantes 

41. Cozinha profissional 

42. Gosto 

43. Gula 

44. Padaria 2000 

45. Folha de Londrina 

46. Gazeta do Paraná 
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47. Gazeta do Povo 

48. Hoje 

49. O Paraná 

50. Valor Econômico 

51. Folha de São Paulo 

52. Intra logística 

53. Melhor & Gestão de Pessoas 

54. Proteção 

55. Carta capital 

56. Conjuntura Econômica 

57. IstoÉ Dinheiro 

58. Suma Econômica 

59. Guia IOB de Contabilidade 

60. RBC 

61. Júris síntese DVD 

62. Revista de Direito Civil e Processual civil 

63. Revista de Direito Penal e Processual Penal 

64. Revista de Estudos Tributários 

65. Revista Síntese Direito Previdenciário 

66. Revista Síntese Direito Empresarial 

 

5.7 Processos de Controle de Produção ou Distribuição de Material 

Didático – Logística 

 

O Material didático utilizado na modalidade a distância do Centro 

Universitário UNIVEL segue um rígido controle de qualidade. Contamos com 

uma equipe multidisciplinar que faz gestão do processo produtivo. Tal processo 

inicia-se com a seleção do conteudista que passa por um processo de 

formação, no qual toma conhecimento da Ementa da disciplina para a qual 

produzirá o material, neste momento apropria-se também das métricas a serem 

adotadas em sua produção e dos prazos de entrega para validação, ajustes 

(caso sejam necessários) e posterior homologação. Após a formação com o 
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Professor conteudista a equipe de produção também realiza uma capacitação 

com a equipe de validação técnica, da qual faz parte um Professor validador, 

acompanhado da coordenação de curso.  

O material produzido e validado passa por uma correção ortográfica e 

gramatical, bem como por uma adequação de linguagem para que o conteúdo 

além de teoricamente produtivo seja também dialogado e propicie ao aluno da 

instituição um maior aprendizado. Todo esse processo é executado por 

profissionais capacitados e sob a supervisão da equipe do Núcleo de Educação 

a Distância – NEAD. 

Nosso material didático é diagramado dentro dos padrões do projeto 

gráfico escolhido e aprovado para a graduação EaD do Centro Universitário 

UNIVEL pela equipe de designers gráficos com o acompanhamento de 

designers educacionais atendendo o desenho instrucional do curso. 

A logística do material didático se dá única e exclusivamente pelo 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. O mesmo é disponibilizado no AVA em 

formato PDF e o aluno tem a opção de baixar em seu aparelho de tecnologia 

de informação ou comunicação (PC, notebook, smartphone, tablet, entre 

outros) ou ainda realizar a impressão. 

Cabe ressaltar que todo o nosso material didático passa por avaliação 

constante para manter-se atual e adequado a melhor formação do aluno, 

primando sempre pela qualidade do nosso processo de ensino a partir da 

oferta de objetos de aprendizagem de qualidade. 

 

5.8 Infraestrutura do Núcleo de Ensino a Distância 

O Núcleo de Educação a Distância do Centro Universitário UNIVEL 

conta com a seguinte infraestrutura: 
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Quadro 15 -  Infraestrutura do Núcleo de Ensino a Distância. 

INSTALAÇÃO QUANTIDADE ESTRUTURA METRAGEM 

Recepção 1 

Balcão de atendimento 

15,68 m2 

06 Cadeiras para espera 

Espaço para cadeira de rodas 

Bebedouro 

Lixeiras 

02 computadores de mesa 

01 aparelho telefônico 

Condicionador de ar 

Sala de 
reuniões e de 

formação 
docente 

1 

Mesa de reuniões 

18,91 m2 

10 cadeiras 

Televisão 49” 

Quadro branco 

Projetor 

Armário 26.400 m2 

Sala de 
estudos e de  

1 

11 carteiras estofadas 

30,03 m2 

  01 espaço para cadeirante 

provas Balcão com 04  

  
Computadores de mesa, sendo 01 adaptado com leitor de tela (NDV), 

Dosvx e teclado em braile e com sinalizador colorido 

  Condicionador de ar 

Sala de 
tutoria 

1 

12 balcões de atendimento  

70,83 m2 

Equipados com computador de mesa 

24 cadeiras 

01 impressora 

02 armários 

Condicionador de ar 

Sala de 
produção 

1 

02 ilhas de trabalho com 04 repartições cada, equipadas com 
computadores de mesa 

40,99 m2 
01 balcão 

01 quadro para gestão a vista 

01 armário 

Condicionador de ar 

Sala da 
coordenação 

1 

01 mesa 

  

03 cadeiras 

01 balcão 

01 gaveteiro 

Condicionador de ar 

Salas de aula 

03 (exclusivas para o 
Nead) 

202 B - 82 carteiras, 01 quadro branco, 01 projetor, 01 condicionador 
de ar. 

67,62 m2 

90 (instituição) 
207 B - 80 carteiras, 01 quadro branco, 01 projetor, 01 condicionador 

de ar. 
94,4 m2 

  
312 C - 51 carteiras, 01 quadro branco, 01 projetor, 01 condicionador 

de ar. 
94,4 m2 

Sala de 
metodologias 

ativas 
2 

105 C e 107C – 08 mesas redondas, 01 mesas de reunião, 02 mesas 
circulares, 90 cadeiras, 01 puff, 01 sofá, 03 quadros brancos, 01 ar 

condicionado, 01 computador desktop com multimídia fixo, 2 
televisores, 1 quadro de aviso 

112 m2 

Laboratórios  1 
Lab. 08 A – 01 quadro branco, 06 mesas, 60 cadeiras, 01 multimídia, 
60 computadores Core I3 4 GB de memória, SSD 120 GB e monitor 

LCD 18’’, 02 aparelhos de ar condicionado 
113 m2 

    monitor LCD 18", 02 aparelhos de ar condicionado   
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Laboratório: Gravação Videoaulas EaD 

 

 
 

 

5.9 Equipe de Trabalho do Núcleo de Ensino a Distância  

 

O Núcleo de Educação a Distância – Nead do Centro Universitário 

Univel conta com uma equipe multidisciplinar que tem objetivo garantir um 

atendimento de excelência, galgando sempre a qualidade dos nossos 

processos desde a produção dos conteúdos, perpassando pela formação dos 

profissionais envolvidos, até a chegada desses conteúdos aos alunos da 

Univel, através de uma gestão que tem como foco a aprendizagem efetiva. 

Fazem parte desta equipe: 

 

Quadro 16 – Equipe de Trabalho do Núcleo de Ensino a Distância 
PROFISSIONAL FUNÇÃO TITULAÇÃO EXPERIÊNCIA EaD 

Bruno Fabrício Cassiamani Desenvolvedor Web Graduado 04 anos 

Caroline Isabel Guth Auxiliar Administrativo Graduada 03 anos 

Douglas Cavalheiro Editor de áudio e vídeo Graduado 03 anos 

Eric Vinicius Lucion Professor Tutor Mestre 02 anos 

Fabio Henrique Marques Tutor Graduado 05 anos 

Flávia Adada Coordenação Tutoria Mestre 03 anos 
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Francieli Mendes Tutora Especialista 05 anos 

Francielli Cristina de Lima 
Cichoscki 

Professora Tutora Especialista 02 anos 

Gustavo Felipe de Mello Professor Tutor Especialista 03 anos 

Iara Aparecida da Rocha Professora Tutora Especialista 01 ano 

Keila Priscila dos Santos Professora Tutora Mestre 02 ano 

Lenon Marcos de Souza Gerente de Expansão Especialista 02 anos 

Maria Françoise Marques da 
Silva 

Designer Educacional Especialista 04 anos 

Mariza Mattos Roteirista Graduada 02 anos 

Monica Laís Klauss 
Bitdinger 

Tutora Graduada 02 anos 

Patrícia Junges Professora Tutora Mestre 01 ano 

Tiago Francisco Buosi Coordenação do Nead Especialista 06 anos 

 

6 ANEXOS 

6.1 Regulamento das Atividades Complementares   

 
Regulamento das Atividades Complementares de Graduação em Pedagogia na 

modalidade em EaD 
 

Dispõe sobre as Atividades Complementares do Curso de Pedagogia na modalidade 
em EaD do Centro Universitário Univel. 
  
A Coordenação Geral do Curso de Pedagogia na modalidade em EaD, no uso de suas 
atribuições, considerando a necessidade de publicar o Regulamento das Atividades 
Complementares de Graduação (ACGs), RESOLVEM: 
 

Capítulo I 
 

Disposições gerais 
 
Art. 1º. A presente norma constitui parte integrante do currículo pleno do Curso de 
Graduação em Pedagogia na modalidade em EaD, como anexo, e tem por finalidade 
regulamentar a oferta, o aproveitamento e a validação das atividades complementares 
de graduação (ACGs). O integral cumprimento das ACGs, na forma e prazos neste 
Regulamento previstos, é indispensável para a conclusão do curso. 
 
Art. 2º. Por Atividade Complementar de Graduação (ACG) fica entendido como uma 
modalidade específica de atuação acadêmica, onde o corpo discente da Instituição 
deve interagir na sua formação, através da sua participação em programas de ensino, 
pesquisa e extensão extracurriculares, atividades estas consideradas pertinentes e 
úteis para a sua formação humana e profissional, conforme modalidades definidas por 
este Regulamento. 
 
Art. 3º. As ACGs têm como objetivos básicos: 
I - Flexibilizar o currículo pleno do Curso de Pedagogia na modalidade em EaD; 
II - Propiciar aos alunos a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, 
visando uma formação acadêmica mais completa; 
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III - Fomentar a iniciação à pesquisa, ensino e extensão; 
IV - Integrar o aluno às atividades da instituição; 
V - Contribuir para uma formação ética e humanística do aluno; 
VI - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas aptidões; 
VII - Desenvolver senso de responsabilidade social e autonomia na busca do saber. 

 
Capítulo II  

 
Modalidades de ACGs 

 
Art. 4º. São modalidades de atividades complementares: 
I - Atividades de Extensão (limite de 60 h no decorrer do curso);  
II - Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica (limite de 60 h no decorrer do curso); 
III - Palestras, seminários, congressos, conferências, cursos, minicursos e outros do 
gênero (limite de 40 h no decorrer do curso); 
IV - Disciplinas não previstas na grade curricular (limite de 40 h no decorrer do curso); 

V - Monitoria (limite de 40 h no decorrer do curso); 

VI – Voluntariado (limite de 40 h no decorrer do curso); 

VII - Atividades Culturais e Artísticas (limite de 40 h no decorrer do curso); 

VIII - Atividades em EAD (limite de 40 h no decorrer do curso); 

IX - Cursos preparatórios para concursos em Pedagogia (limite de 40 h no decorrer do 

curso).  

 
Art. 5º. Considera-se como atividade de extensão: 
I - A participação em cursos de extensão ofertados pelo Centro Universitário UNIVEL, 

desde que relacionados às áreas de formação profissional do curso de Processos 

Gerenciais;  

II - A participação em projetos comunitários e/ou sociais relacionados às áreas de 

formação profissional do curso de graduação; 

III - O envolvimento na organização de eventos acadêmicos, tais como seminários 
científicos, semanas acadêmicas, entre outros. 
 
Art. 6º. Consideram-se como atividades de pesquisa e iniciação científica: 
I - a participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica vinculados ao 
Centro de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário e ao Núcleo de Estudos e 
Pesquisas em Pedagogia e Artes Visuais (NEPPEA); 
II - a participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa e 
Extensão do Centro Universitário e ao NEPPEA. 
III - trabalhos publicados em periódicos acadêmico-científicos; 

IV - participação em eventos de iniciação científica ou em congressos científicos 
relacionados aos projetos desenvolvidos pelo acadêmico. 
 
Art. 7º. Considera-se como ACG a participação do acadêmico em palestras, 
seminários, mini cursos, cursos, congressos e conferências acadêmicas, e outros do 
gênero, desde que devidamente comprovados e que tenham relação com as áreas de 
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formação profissional do Curso de Pedagogia na modalidade em EaD. 
 
Art. 8ºSerão aceitas como ACGs as disciplinas: 
I - não integrantes da base curricular mínima e obrigatória do Curso de Pedagogia na 
modalidade em EaD, desde que mantenham relação com a formação desejada; 
II - ofertadas por outros cursos do Centro Universitário UNIVEL ou de outras IES; 
III - cursos de idiomas, informática e de oratória frequentados durante o transcorrer do 
curso; 
IV - outras atividades relevantes à formação profissional, desde que analisadas e 
autorizadas antecipadamente pela coordenação de atividades complementares. 
 
Art. 9º. O voluntariado compreende a participação do acadêmico em atividades de 
prestação de serviços junto à sociedade, não necessariamente relacionadas ä 
formação profissional, podendo estar vinculadas ou não a outros projetos do Centro 
Universitário UNIVEL. 
 
Art. 10. As atividades Culturais e Artísticas somente serão aceitas aquelas realizadas 
pela própria instituição ou autorizadas anteriormente pela coordenação das ACGs.  
 
Art. 11. Serão consideradas atividades em EAD, as realizadas pelo sistema de ensino 
a distância, nas submodalidades online (via internet) e tele transmitidos (via satélite), 
especificamente na área de formação psicológica. Devido à importância para a 
formação profissional do acadêmico, os cursos de informática e idiomas realizados on-
line também serão aceitos nesta modalidade. 
 
Art. 12. Os cursos preparatórios para concursos em Pedagogia serão considerados e 

computados, em modalidade específica, independentemente de serem presenciais, 

tele presenciais ou EAD, desde que devidamente acompanhados por programação 

descrevendo as disciplinas ministradas.  

 

Art. 13. As ACGs organizadas ou criadas por iniciativa de docentes ou de discentes 

deverão ter um projeto prévio e um relatório posterior à atividade, conforme modelos 

divulgados para cada tipo de atividade, registrados na Coordenação de Atividades 

Complementares. 

 
Parágrafo 1º. As atividades desenvolvidas no âmbito do Estágio Supervisionado de 
Pedagogia não se confundem nem integram àquelas referidas neste Regulamento 
como ACG, haja vista que são atividades previstas na grade curricular e, portanto, 
obrigatórias nos correspondentes períodos previstos do curso. 
 
Parágrafo 2º. As atividades de estágio desenvolvidas em entidades e órgãos 
conveniados ou não, distinguem-se daquelas referidas neste Regulamento como ACG, 
haja vista que são atividades facultativas ao acadêmico. 
 

 
 
 
 

Capítulo III 
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Da carga horária das ACGs 
 
Art. 14. Em consonância ao Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia na 
modalidade em EaD, o(a) acadêmico(a) deverá cumprir, obrigatoriamente, o mínimo 
200 horas de atividades complementares de graduação para a obtenção do diploma 
de licenciatura. 
I - As ACGs deverão, necessariamente, ser desenvolvidas durante a realização do 
Curso de Pedagogia na modalidade em EaD. 
II - A partir do 1º período, o(a) acadêmico(a) deverá comprovar a realização das ACGs 
em requerimento próprio, ou da maneira determinada pela Coordenação de Atividades 
Complementares de Graduação, sob pena de reprovação nesta atividade. 
III - O aluno deverá cumprir a seguinte carga horária de ACG:  
 
 
 

 a) 1º ao 20 período: 200 horas 

 
 
Art. 15. A validação da carga horária cumprida pelo(a) acadêmico(a) nas ACGs 
atenderá os seguintes critérios: 
I - Para as atividades realizadas fora desta IES, a Coordenação das ACGs poderá 
atribuir carga horária inferior à que consta em certificados ou em outros instrumentos 
de registro, caso entenda que o total das horas a serem registradas não são 
compatíveis com a atividade desenvolvida, validando no máximo 4 horas por período. 
II - Estas atividades devem contemplar uma visão interdisciplinar, visando uma 

formação ampla do(a) acadêmico(a) que está em contato com outras áreas do saber. 

III - Para efeitos de cumprimento das exigências curriculares, cada modalidade de 

ACG, prevista no art. 4º, terá carga horária máxima computável ao longo do Curso 

correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do total das horas exigidas, a fim de 

incentivar o(a) acadêmico(a) a diversificar a sua prática entre as modalidades. 

IV - Para efeitos de registro no histórico escolar, as horas cumpridas em ACG que 

excedam o mínimo exigido poderão ser consideradas, respeitando as disposições do 

inciso anterior. 

V - Para cada modalidade de atividade complementar, atribuir-se-á: 
a) as horas constantes no instrumento de registro pela participação do(a) 
acadêmico(a) como ouvinte em palestras, seminários, congressos, 
conferências e outros do gênero. Por turno da atividade desenvolvida, será 
registrado até 04 (quatro) horas, observando-se o disposto no inciso I; 
b) o total de horas atividades do evento que o(a) acadêmico(a) tenha 
participado como organizador(a) ou outra função equivalente, observando-se, 
todavia, o disposto no inciso I;  
c) até 40 (quarenta) horas para o exercício de monitoria em uma disciplina, 
condicionado à apresentação do certificado de conclusão da atividade; 
d) até 40 (quarenta) horas para cada disciplina cursada pelo(a) acadêmico(a), 
quando não prevista no currículo pleno do curso; 
e) até 40 (quarenta) horas pela participação em um projeto de pesquisa, de 
iniciação científica ou de extensão, desde que esteja concluído e certificado; 
f) até 40 (quarenta) horas pela participação em cada projeto social, como 
voluntário, mediante a apresentação prévia do projeto e do posterior relatório 
da respectiva atividade, ou por qualquer outro meio permitido pela coordenação 
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das ACGs. 
g) 10 (dez) horas para cada artigo publicado na íntegra em revista jurídica; 
h) 5 (cinco) horas para cada trabalho publicado em anais; 
m) até 5 (cinco) horas pela apresentação de trabalho em evento científico; 
j) até 30 (trinta) horas pela frequência em curso de idioma, desde que 
certificadas; 
l) até 20 (vinte) horas pela frequência em curso de informática, desde que 
certificadas, independente da modalidade; 
m) até 40 (quarenta) horas pela participação em cada curso realizado em 
sistema de Ensino à distância. Somente serão aceitas se forem relacionadas 
especificamente à formação jurídica do acadêmico, ou quando se tratar de 
curso de informática e idiomas on-line. Em se tratando de cursos de informática 
e idiomas à distância observar-se-á o disposto nas alíneas j e l.  
n) até 40 (quarenta) horas pela participação em cada curso preparatório para 
concursos de Pedagogia. Os comprovantes de participação deverão conter a 
descrição das disciplinas ministradas. 
o) até 60 (sessenta) horas pela participação em palestras, seminários, 
congressos, conferências, cursos, minicursos e outros do gênero, relacionado 
ao âmbito educacional e a atuação da Pedagogia. 
p) outras atividades relevantes à formação profissional serão analisadas pela 
coordenação de atividades complementares e atribuída carga horária 
compatível com o seu desempenho. 
 
 

VI - As atividades culturais somente serão aceitas aquelas que forem promovidas pela 
Instituição, quando houver convênio com a mesma ou ainda quando autorizadas pela 
coordenação de ACGs.  
VII - Se entender necessário, a coordenação das ACGs poderá pedir informações 
adicionais sobre a atividade desenvolvida para efeito de sua validação. 
VIII - Serão desconsiderados os certificados e/ou relatórios apresentados se for 
constatada qualquer irregularidade, estando sujeito o(a) aluno(a) que o apresentou à 
punição na forma do regimento da IES. 

 
 

Capítulo IV 
 

Das obrigações do(a) discente 
 

Art. 16. Todos os acadêmicos matriculados regularmente no Curso de Pedagogia na 
modalidade em EaD estão sujeitos às disposições deste Regulamento. 
 
Art. 17. São obrigações do(a) acadêmico(a): 
I - cumprir a carga horária total das atividades complementares, nas modalidades e 
condições previstas neste Regulamento; 
II - requerer o registro formal das atividades desenvolvidas ao longo do curso perante 
a Coordenação de Atividades Complementares, por protocolo, conforme as datas 
estabelecidas em edital, mediante a apresentação do certificado original ou 
instrumento equivalente de aferição de frequência, e entrega de uma cópia do mesmo; 
III - retirar os certificados de eventos organizados pela UNIVEL, em data posterior a 
entrada em vigor deste regulamento.  
IV - entregar relatório final das atividades desenvolvidas, quando for exigência da 
modalidade em questão; 
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V - conferir os editais de divulgação dos prazos para retirada de certificados, protocolo 
de ACGs e resultados dos requerimentos feitos à Coordenação. 
 

 
 

 
Capítulo V 

 
Da Coordenação das Atividades Complementares de Graduação 

 
Art. 18. A Coordenação das ACGs é vinculada à Coordenação Geral do Curso de 
Pedagogia na modalidade em EaD. 
Art. 19. Caberá a coordenação de Atividades Complementares: 
I - Regulamentar as atividades complementares do Curso, no que concerne à 
distribuição das atividades de acordo com o tempo de duração do curso, bem como a 
atribuição de percentagem para cada categoria em relação a carga horária total a ser 
cumprida; 
II - Apreciar e decidir sobre a validação das atividades realizadas pelos(as) 
acadêmicos(as); 

III - Exigir a comprovação documental pertinente dos acadêmicos; 
IV - Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno; 
V - Controlar o lançamento das atividades cumpridas na ficha individual de cada aluno;  

VI - Manter organizado o arquivo geral das atividades; 

VII - Remeter para a Secretaria do Centro Universitário o relatório final das ACGs 
realizadas pelos acadêmicos e a respectiva carga horária computada, para fins de 
registro no histórico escolar correspondente; 
VIII - Estabelecer e executar o cronograma das ACGs a cada ano letivo;  
IX - Disponibilizar informações sobre atividades oferecidas fora da Instituição; 
X - Convocar reuniões com os professores do Curso a fim de estimulá-los a 
desenvolver atividades complementares; 

XI - Manter relação com os responsáveis por estas atividades de outros cursos da IES 
visando criar, para os alunos do Curso, acesso a atividades do seu interesse; 

XII - Estabelecer contato com órgãos e instituições públicas com a finalidade de 
desenvolver atividades em parceria em proveito dos alunos; 

Art. 20. Da decisão da coordenação de atividades complementares caberá recurso ao 
Colegiado do Curso de Pedagogia na modalidade em EaD 
 
 

Capítulo VI 
 

Disposições Gerais e Transitórias 
 

Art. 21. Os casos omissos serão analisados pela Coordenação das ACGs, que poderá 
convocar um colegiado, formado pelo Coordenador Geral do Curso de Pedagogia na 
modalidade em EaD e por mais outro professor integrante do Colegiado do Curso, 
para decidir questões complexas. 
 
Art. 22. Acerca da gestão e aproveitamento das atividades realizadas, os alunos 

poderão protocolar as atividades já realizadas na coordenação do curso, que 
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posteriormente estará encaminhando em edital, via sistema acadêmico e também por 

e-mail, para facilitação da conferência ao aluno, pelo menos duas vezes no semestre o 

total de atividades complementares que o aluno obteve até aquele momento, de forma 

que torne eficiente o acompanhamento do mesmo, visando que faça de maneira 

sistemática o cumprimento das atividades complementares e não as acumule no final 

do curso. 

Art. 23. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 

Cascavel, 01 de fevereiro de 2019. 
 

Gislaine Buraki de Andrade 
Coordenador do Curso de Pedagogia EaD 

Centro Universitário UNIVEL 

 

6.2 Regulamento da Avaliação Integradora  

 

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO INTEGRADORA  
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 

 

Este documento dispõe sobre as normas e procedimentos para o exercício da 
Avaliação Integradora nos cursos de graduação do Centro Universitário UNIVEL. 
 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO DA AVALIAÇÃO INTEGRADORA 

 

Art. 1º - A Avaliação Integradora é o instrumento institucional de avaliação sistêmica e 

formal dos acadêmicos de Graduação do Centro Universitário UNIVEL. Considerando-

se que os desafios de qualidade do Ensino Superior passam pelo olhar sistêmico do 

processo de ensino e aprendizagem, compreende-se ser necessário observar 

estrategicamente desde a oferta do conhecimento, as metodologias de ensino, o papel 

docente e a participação discente, acompanhadas por meio de constante avaliação. 

Nesse espaço, a AI, realizada de forma sistêmica, apresenta-se como um instrumento 

avaliativo para a IES, e de aprendizagem para o discente, pois permite ao avaliado 

revisitar os conhecimentos adquiridos e internalizá-los, além de verificar o seu nível de 

aderência aos conteúdos programáticos propostos no projeto pedagógico do curso. 

 

CAPÍTULO II 
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DOS OBJETIVOS  

 

Art. 2º - A Avaliação Integradora tem como objetivos: 

I) Verificar o desenvolvimento das competências e habilidades previstas nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos e PPC do curso; 

II) Identificar o nível de aderência dos alunos em relação aos conteúdos previstos 
nas matrizes curriculares dos cursos;  

III)  Apoiar na identificação de lacunas entre os conteúdos propostos e o 
aproveitamento dos acadêmicos, para que as Coordenações de Curso e 
Núcleos Docentes Estruturantes criem estratégias de recuperação de 
conteúdos, caso seja necessário; 

IV) Auxiliar na formação do aluno para participar de avaliações externas, tais como 
provas de Concursos Públicos e Exame de Desempenho dos Estudantes – 
ENADE; 

V) Fornecer insumos para o planejamento didático-pedagógico dos cursos em 
avaliação; 

VI) Oportunizar o aprimoramento da capacidade de análise, interpretação, 
dissertação, raciocínio lógico e gestão do tempo para resolução de casos 
específicos. 
 

CAPÍTULO III 

DA CARACTERIZAÇÃO  

 

Art. 3º - A Avaliação Integradora tem caráter interdisciplinar e conteúdo acumulativo, 

concernente aos semestres anteriormente cursados. 

 

 Art. 4º - A AI é individual e sem consulta. 

 

Art. 5º - A prova é obrigatória aos acadêmicos que estejam matriculados em pelo 

menos 03 (três) disciplinas, no período de aplicação da AI. 

 

Art. 6º - Os alunos matriculados em 02 (duas) disciplinas ou menos terão as notas de 

sua avaliação bimestral ponderada integralmente, a fim de suprir os pontos relativos à 

AI. 

 

I - Cabe às Coordenações de Curso informar aos professores quais são os alunos 

nesta situação. 

 

Art. 7º - Não haverá 2º chamada para realização da Avaliação Integradora, em 

nenhuma hipótese. O acadêmico ausente receberá nota 0,0 (zero) como ponto 

referente à prova, não havendo outra forma de reposição desta nota. 
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CAPÍTULO IV 

DOS PERÍODOS A SEREM AVALIADOS 

 

Art. 8º - Todos os alunos de Graduação deverão, obrigatoriamente, ser avaliados pelo 

menos 02 (duas) vezes ao longo do curso. Servirá como referência para a aplicação 

das provas as turmas ingressantes na grade de verão que seguirão a programação 

conforme se apresenta a seguir: 

 

Duração do Curso 1ª Avaliação 2ª Avaliação 

02 Anos 2º Período 3º Período 

03 Anos 3º Período 5º Período 

04 Anos 4º Período 6º Período 

05 Anos 4º Período 8º Período 

 

Art. 9º - Fica a critério de cada Coordenação de Curso aplicar Avaliações Integradoras 

adicionais em períodos distintos aos definidos neste Regulamento, desde que 

atendidas às avaliações previstas neste capítulo. 

 

Art. 10º - As coordenações devem contemplar alunos ingressantes nas matrizes de 

inverno, inserindo em sua avaliação integradora apenas questões de disciplinas 

cursadas previamente pelo aluno. Quando necessário, deve ser elaborada uma 

avaliação integradora específica para estes alunos, substituindo as questões não 

abordadas previamente. 

 

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA DA PROVA 

 

Art. 10 - A Avaliação Integradora terá modelo único, baseado no padrão do Exame 

Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE. 

 

Art. 11 - A prova será composta de 40 (quarenta) questões, distribuídas do seguinte 

modo: 

 

I - 08 (oito) questões objetivas, de conhecimentos gerais; 
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II - 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos gerais; 

III - 28 (vinte e oito) questões objetivas, de conhecimentos específicos; 

IV- 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos específicos. 

 

CAPÍTULO VI 

DA CONSTRUÇÃO DAS QUESTÕES  

 

Art. 12 - As questões de conhecimentos gerais deverão ser iguais para todos os 

cursos avaliados.  

 

I - A Direção-Geral coordenará a confecção das questões de conhecimentos gerais e 

as repassará para que cada Coordenação de Curso a insira em seu caderno de 

questões próprio. 

 

Art. 13 - As questões específicas serão coordenadas/elaboradas pelas Coordenações 

de Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante e auxílio de seu colegiado. 

 

Art. 14 - Os conteúdos das questões devem contemplar todas as disciplinas 

concluídas, em formato acumulativo. 

 

Art. 15 - Os conteúdos das questões de conhecimentos específicos devem ser 

norteados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e as Portarias de Conteúdo do 

Exame Nacional de Desempenho - ENADE, publicadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

 

Art. 16 - O formato das questões deve seguir, como base, as metodologias avaliativas 

existentes no Exame Nacional do Desempenho do Estudante – ENADE. 

 

Art. 17 - As questões produzidas devem ser originais e específicas para a AI. No 

entanto, 25% das questões de conhecimentos específicos deve ser obtido de fontes 

externas, tais como questões já publicadas pelo INEP e utilizadas em exames de 

ENADE de anos anteriores, bem como questões de Concursos Públicos e outras 

avaliações externas, desde que não sejam violados os direitos autorais. 

 

Art. 18 - As questões elaboradas devem integrar o banco de questões, para serem 

utilizadas em Avaliações Integradoras futuras. 
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CAPÍTULO VII 

DA PONTUAÇÃO 

 

Art. 19 - A Avaliação Integradora terá peso de 100 pontos, assim distribuídos: 

 

Seções Número das Questões Peso das Questões 

Formação Geral – Objetivas 01 a 08 2 (dois) pontos cada 

Formação Geral - Discursivas Discursiva 01 e Discursiva 02 7 (sete)  pontos cada 

Formação Específica - Objetivas 09 a 36 2 (dois) pontos cada 

Formação Específica - Discursivas Discursiva 03 e Discursiva 04 7 (sete) pontos  cada 

 

Art. 20 - A nota obtida pelo acadêmico deverá ser integralizada no bimestre corrente, 

como parte constituinte da nota bimestral. A referida prova corresponderá a 20% 

(vinte) da nota bimestral e será assim distribuída, de acordo com o desempenho do 

aluno: 

Pontuação na AI Nota Bimestral 

De 0 a 19,9 pontos 0,5 ponto 

De 20 a 39,9 pontos 1,0 ponto 

De 40 a 59,9 pontos 1,5 pontos 

De 60 pontos acima 2,0 pontos 

 

Art. 21 - É dever do professor inserir no Plano de Ensino, no item Critérios de 

Avaliação, o peso bimestral e a forma de atribuição da nota da AI, considerando-se o 

desempenho do aluno descrito acima. No bimestre em que a Avaliação Integradora for 

aplicada, o professor deverá distribuir os 80% (oitenta) dos pontos restantes entre a 

prova bimestral e as demais atividades avaliativas. 

 

Art. 22 - O resultado final da AI, contendo a pontuação dos acadêmicos, será 

elaborado pelas Coordenações de Curso e repassado aos professores para a 

execução do lançamento das médias bimestrais dos alunos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS IMPRESSÕES  
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Art. 23 - As impressões da Avaliação Integradora serão supervisionadas pelo Núcleo 

Pedagógico. 

 

Art. 24 - Os arquivos finais devem ser enviados para impressão, por cada 

Coordenação de Curso, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência à aplicação 

da prova, em formato PDF e para o e-mail coordenacaop@univel.br. 

 

CAPÍTULO IX 

DA APLICAÇÃO  

Art. 25 - A data de aplicação da Avaliação Integradora será única para todos os cursos 

de um mesmo turno, exceto para turnos diferentes. 

 

Art. 26 - O período da prova será determinado pela Direção-Geral, juntamente com o 

colegiado de Coordenadores de Curso, e a data definida no início do semestre letivo. 

 

Art. 27 - O acadêmico deverá ser comunicado da data de aplicação da prova com pelo 

menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

Art. 28 - O aluno realizará a Avaliação Integradora em sua própria sala de aula. 

 

Art. 29 - A realização terá tempo mínimo de 01 (uma) hora/aula e tempo máximo de 

04 (quatro) horas/aulas, assim distribuídas: 

I - Matutino – 08h às 11h45 

II - Noturno – 19h às 22h45 

 

Art. 30 - A aplicação da Avaliação Integradora será atribuída aos professores que 

possuírem aulas com as turmas avaliadas, no dia elencado para as provas. A gestão 

dos professores-aplicadores ficará sob responsabilidade de cada Coordenação de 

Curso. 

 

CAPÍTULO X 

DA CORREÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 31 - As Coordenações de Curso ficarão responsáveis por realizar a correção das 

questões objetivas e dissertativas, além de elaborar a relação final de notas da AI. 
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I - Quando a Coordenação de Curso entender ser pertinente poderá solicitar ajuda aos 
docentes de seu colegiado, especializados em áreas específicas, para a correção das 
questões discursivas. 

 

Art. 32 - O Gabarito com as respostas da prova deverá ser publicado pelas 

Coordenações de Curso até 48h após sua aplicação. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 34 - Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Direção-Geral. 
  
Art. 35. Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Cascavel, 01 de fevereiro de 2019. 

Gislaine Buraki de Andrade 
Coordenador do Curso de Pedagogia EaD 

Centro Universitário UNIVEL 
 
 

6.3 Regulamento do desafio intercursos 

 

REGULAMENTO DO DESAFIO INTERCURSOS 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 
O Desafio Intercursos Univel será realizado com auxílio de Tabuleiros e Dados 

em tamanho padrão para jogos, confeccionados especialmente para realização deste 

desafio. 

 Também será utilizado 01 Tabuleiro Gigante e 01 Dado gigante, 

confeccionados especialmente para uso na Fase Final do Desafio Intercursos Univel. 

 Como instrumentos para realização do Desafio Intercursos Univel, serão 

elaboradas 100 (cem) perguntas de conhecimentos específicos vinculados aos Cursos 

de Graduação e, 50 (cinquenta) perguntas de conhecimentos gerais. 

As perguntas de conhecimentos gerais serão elaboradas com base em temas 

transversais, cuja essência abrange temáticas relacionadas a Educação Ambiental, 

Economia, Pobreza, Água, Direitos Humanos, entre outros.  

Dinâmica do Jogo: 
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 1. As perguntas de conhecimentos específicos dos cursos de graduação e 

conhecimentos gerais a serem utilizadas no Desafio Intercursos Univel serão 

disponibilizadas antecipadamente, em um banco de dados, para consulta e estudos 

dos alunos participantes; 

2. Os Alunos dos Cursos de Graduação serão denominados de “Jogadores”; 

3. Os jogadores deverão serão organizados em diferentes equipes de livre 

escolha dos participantes. As equipes deverão ser formadas por até 03 (três) alunos 

4. As diferentes equipes irão competir entre si; 

5. A dinâmica do jogo será iniciada pelo sorteio de uma pergunta e pelo sorteio 

de um indivíduo da equipe que deverá responder a pergunta, o qual não poderá ser 

substituído; 

6. A resposta correta da pergunta sorteada permitirá com que a equipe lance o 

Dado para identificar o número de casas a serem avançadas no jogo; 

7. A resposta incorreta da pergunta sorteada irá acarretar na permanência 

(nem avançar e nem retornar) no jogo. 

8. O integrante da equipe que faltar no dia e horário em que o jogo estará 

sendo realizado não poderá ser substituído, devendo os demais integrantes participar 

do jogo normalmente. 

9. Cada equipe será acompanhada de um Monitor que atuará como árbitro da 

partida, o qual será responsável pelo gerenciamento das perguntas e da sequência do 

jogo. 

10. As questões serão escolhidas aleatoriamente pelo aplicativo Socrative. 

11. Depois de lida as questões, a equipe terá 15 segundos para resposta. 

12. Turmas de até 30 alunos, farão uma rodada com todas as equipes 

competindo entre si em uma única partida. Para cursos que possuem turmas acima de 

30 alunos, as equipes serão divididas em duas partidas. Os vencedores de cada 

partida se enfrentarão para determinar a equipe campeã da sala. 

FASES JOGO: a competição terá 2 (duas) fases 

Fase 1: 

Você fará parte de uma equipe de até 03 (três) alunos da sua turma. Sua 

equipe irá competir com outras equipes da sua turma até que se defina os vencedores. 

Fase 2: 

As duas* melhores equipes da turma na 1º fase (1º e 2º lugar) serão 

convocadas para participar da segunda fase, formando uma única equipe. Esta 

equipe será composta por até 06 (seis) integrantes, somando a quantidade de alunos 

da equipe que conquistou o 1º lugar com a quantidade de alunos da equipe que 

conquistou o 2º lugar. Estas equipes irão disputar a Grande Final do Desafio 

Intercursos Univel que será realizado no Auditório. Nesta fase equipes de cursos 

diferentes irão competir entre si, no entanto, as perguntas de conhecimentos 
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específicos a serem respondidas serão relativas ao seu curso, além das perguntas de 

conhecimentos gerais. 

* Caso seu curso tenha mais de 1 (uma) turma (por exemplo A, B e C) a 

escolha dos integrantes para a segunda fase ocorrerá da seguinte forma: 

-Cursos com duas turmas (A e B): as 02 (duas) equipes que classificadas 

em 1º lugar de cada turma serão convocadas para segunda fase, formando uma 

única equipe, composta por até 06 (seis) alunos. 

-Cursos com três turmas ou mais (A, B, C...): As equipes classificadas em 1º 

lugar de cada turma participarão de uma nova rodada para a escolha dos 06 (seis) 

alunos que irão para a segunda fase. 

Premiações 

1. No desafio da primeira etapa, realizada em sala de aula, os integrantes das 

duas equipes vencedoras irão receber uma mochila personalizada da Univel; 

2. No desafio da segunda etapa (última) a ser realizada no Auditório da Univel, 

a equipe vencedora irá receber o valor monetário de R$ 3.000,00 (três mil) reais, a ser 

rateado entre os integrantes da equipe presente no dia da disputa, os quais receberão 

cada um uma quantia igual entre si. O prêmio nesta fase é individual, sem qualquer 

vínculo com as fases classificatórias anteriores. 

3. Também haverá uma premiação adicional a turma vinculada a equipe 

vencedora do Desafio Intercursos, que receberá uma festa de confraternização, 

organizada pela Univel. 

 

Cascavel, 01 de fevereiro de 2019 

 

Gislaine Buraki de Andrade 
Coordenador do Curso de Pedagogia em EaD 

Centro Universitário UNIVEL 

 

6.4 Regulamento do Estágio Supervisionado em Pedagogia 

 
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA – 

LICENCIATURA - MODALIDADE EAD 

TÍTULO  I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

Artigo 1° - O Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia Licenciatura – 
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modalidade EaD - do Centro Universitário UNIVEL é uma disciplina obrigatória, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (2015) e o Projeto Político-

Pedagógico do Curso (2019). Essa atividade está sob a responsabilidade da 

Coordenação de Curso, que designará professor(es) para supervisão e professores 

tutores para acompanhamento das atividades e na plataforma AVA. O estágio é 

articulado aos fundamentos teórico metodológicos do Projeto Político-Pedagógico 

Institucional do Curso de Pedagogia - modalidade EaD - além de servir de fonte de 

aprendizagem para o licenciando, constituem-se em prática investigativa para a 

problematização e a análise das questões relacionadas à Escola Básica. É na disciplina 

de Estágio Supervisionado que o acadêmico realiza experiência de docência na Escola 

Básica, principalmente em nível de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, assumindo a ação pedagógica em seu planejamento, execução e 

avaliação. Essas experiências são fundamentais para o desenvolvimento de 

competências dos futuros pedagogos. As atividades de estágio são também fonte de 

articulação do Centro Universitário UNIVEL com os sistemas de ensino, campo de 

realização dos estágios supervisionados. Pela natureza e objetivos destas disciplinas, 

assinala-se a importância da proposição de ações que possam integrar professores das 

redes de ensino, do Centro Universitário UNIVEL e dos discentes estagiários, ações 

essas que podem e devem ter desdobramentos em extensões. Conforme o Parecer 

CNE/CP 28/2001 e CNE/CP 2/2015, o Estágio Supervisionado pretende oferecer ao 

licenciando um conhecimento do real em situação de trabalho, isto é, diretamente em 

unidades escolares dos sistemas de ensino. É também um momento para se verificar e 

provar (em si e no outro) a realização das competências exigidas na prática profissional 

e exigíveis dos formandos, especialmente quanto à regência [de classe] (BRASIL, 2001, 

p. 10). O estágio é constituído de diferentes ações articuladas: destaca-se a observação 

de turma seguida da regência docente. Essas etapas devem ser iniciadas e concluídas 

no mesmo módulo. A observação e a regência devem ser realizadas em local, escola, 

ano, turma, turno em combinação com professor responsável da Instituição de Ensino 

da Educação Básica, de acordo com o professor orientador da Instituição de Ensino 

Superior, responsável pela disciplina de estágio,  e atender às normas do respectivo 

sistema. 

Artigo 2° - Disciplinas de Estágio Supervisionado são: 

§ 1. Estágio Supervisionado em Educação Infantil - 100 horas 

§ 2. Estágio Supervisionado em Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 100 
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horas 

§ 3. Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos - 100 horas 

§ 4. Estágio Supervisionado: Espaços Não Formais de Educação - 100 horas 

Artigo 3° - A distribuição da carga horária de cada Estágio Supervisionado 

será dividido em: 02 h/a Caracterização da Instituição de Ensino; 16 h/a Observação e 

Coparticipação; 12 h/a Regência e 70 h/a para organização dos documentos, 

elaboração dos planos de aula, relatório final e atividades no AVA, integralização da 

formalidade e a atuação prática. 

Artigo 4° - O Estágio Supervisionado em Espaços Não Formais, por não 

possuir regência, será distribuída a carga horária, conforme definição da coordenação 

do curso em conjunto com professor orientador do estágio. 

Artigo 5° - Pré-requisitos curriculares para disciplinas de Estágio 

Supervisionado são: 

§ 1. Estágio Supervisionado em Educação Infantil precisa ter realizado a 

disciplina de Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil 

§ 2. Estágio Supervisionado em Anos Iniciais precisa ter realizado a disciplina 

de Alfabetização e Letramento 

§ 3. Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos precisa ter 

realizado a disciplina de Educação de Jovens e Adultos 

§ 4. Estágio Supervisionado em Espaços Não Formais de Educação precisa 

ter realizado a disciplina de Pedagogia em Espaços Não Formais. 

 

CAPÍTULO I 

DA OBRIGATORIEDADE 

Artigo 6° - O Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia é atividade 

curricular obrigatória na formação do licenciado em Pedagogia conforme Resolução 

CNP/CP nº 02, de 1º de julho de 2015 que prevê uma carga horária mínima de 400 

horas. O Estágio será realizado na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e com participação em atividades da gestão de processos educativos, 

no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

atividades e projetos educativos, na Educação de Jovens e Adultos e por fim nos 

Espaços não formais de educação. A matrícula na disciplina de estágio é obrigatória e 
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válida no módulo matriculado, nesse período, o aluno deverá dispor de tempo 

suficiente para a integralização da carga horária prevista e realizar as atividades 

dentro dos prazos previstos. O estágio obrigatório será realizado em época regular e 

somente contará a partir do momento do atendimento das formalidades legais da 

disciplina de estágio. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Artigo 7° -Proporcionar qualificação na formação do profissional do pedagogo 

através da atuação docente em espaço escolar. A intenção com o estágio 

supervisionado é revelar, por meio do planejamento e de ações docentes, as 

competências desenvolvidas durante o Curso de Pedagogia. É necessário que os 

projetos do acadêmico contemplem as competências referentes a cada nível de 

ensino, principalmente relacionando-os com os fatos observados durante as horas de 

Práticas de Ensino realizadas ao longo do curso, a fim de qualificar esse momento de 

estágio supervisionado. 

Competências a serem desenvolvidas pelo estagiário: 

§ 1. A atividade de estágio deverá oportunizar aos alunos na Educação 

Infantil: 

a) Observar o cotidiano de uma instituição infantil problematizando práticas 

pedagógicas, refletindo sobre elas e relacionando-as ao Projeto Pedagógico, às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e aos fundamentos teórico-

metodológicos. 

b) Compreender a metodologia de trabalho com projetos, concepções e 

práticas e a sua relação com a especificidade da Educação Infantil. 

c) Planejar e implementar práticas pedagógicas considerando os contextos 

de infância e as referências que as sustentam. 

d) Registrar, documentar e avaliar a ação pedagógica desenvolvida, 

apresentando argumentos e evidências das ações realizadas. 

e) Organizar documentos formais do estágio supervisionado obrigatório 

(termo de autorização, ficha de frequência, plano de aula, relatório de estágio e 

avaliação) para postagem dentro dos prazos previstos via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA. 
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f) Elaborar relatório final registrando o percurso do estágio para ser 

entregue via Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

§ 2. A atividade de estágio deverá oportunizar aos alunos nos Anos Iniciais:  

a) Planejar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas, relacionando-as 

com outras ações dos espaços educativos de maneira articulada com o PPP e com o 

contexto social em uma perspectiva investigativa. 

b) Desenvolver atitude investigativa sobre sua prática pedagógica, 

considerando os aportes teóricos estudados. 

c) Desempenhar ações educativas por meio da elaboração do plano de 

aula a serem desenvolvidos com a turma. 

d) Elaborar e executar projeto de ação pedagógica selecionando 

procedimentos de ensino e de avaliação adequados aos sujeitos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

e) Organizar documentos formais do estágio supervisionado obrigatório 

(termo de autorização, ficha de frequência, plano de aula, relatório de estágio e 

avaliação) para postagem dentro dos prazos previstos via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA. 

f) Elaborar relatório final registrando o percurso do estágio para ser 

entregue via Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

§ 3. A atividade de estágio deverá oportunizar aos alunos na Educação de 

Jovens e Adultos:  

a) Planejar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas, relacionando-as 

com outras ações dos espaços educativos de maneira articulada com o PPP e com o 

contexto social em uma perspectiva investigativa. 

b) Desenvolver atitude investigativa sobre sua prática pedagógica, 

considerando os aportes teóricos estudados sobre educação de adultos. 

c) Desempenhar ações educativas por meio da elaboração do plano de 

aula a serem desenvolvidos com a turma, correspondente às especificidades da faixa 

etária adulta. 

d) Elaborar e executar projeto de ação pedagógica selecionando 

procedimentos de ensino e de avaliação adequados aos sujeitos adultos estudante. 

e) Organizar documentos formais do estágio supervisionado obrigatório 

(termo de autorização, ficha de frequência, plano de aula, relatório de estágio e 
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avaliação) para postagem dentro dos prazos previstos via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA. 

f) Elaborar relatório final registrando o percurso do estágio para ser 

entregue via Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

§ 4. A atividade de estágio deverá oportunizar aos alunos nos Espaços Não 

Formais:  

a) Planejar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas, relacionando-as 

com outras ações dos espaços educativos de maneira articulada com o PPP e com o 

contexto social em uma perspectiva investigativa. 

b) Desenvolver atitude investigativa sobre sua prática pedagógica, 

considerando os aportes teóricos estudados. 

c) Desempenhar ações educativas por meio da elaboração projetos a 

serem desenvolvidos no espaço específico. 

d) Organizar documentos formais do estágio supervisionado obrigatório 

(carta de aceite, ficha de frequência, relatório de estágio e avaliação) para postagem 

dentro dos prazos previstos via Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. 

e) Elaborar relatório final registrando o percurso do estágio para ser 

entregue via Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

 

Artigo 8° - Atividades a serem executadas pelo estagiário em ambos os 

estágios: 

§ 1. Observar diferentes aspectos no contexto de realização do estágio, tais 

como: os espaços, a organização dos horários, o planejamento das atividades, as 

propostas pedagógicas desenvolvidas, etc. 

§ 2. Registrar de forma sistemática as observações realizadas no contexto 

desta etapa de ensino. 

§ 3. Planejar ações educativas por meio da elaboração de projetos de ensino a 

serem desenvolvidos com a turma. 

§ 4. Desempenhar ações educativas por meio da elaboração do plano de aula 

a serem desenvolvidos com a turma. 

§ 5. Documentar suas reflexões sobre as práticas desenvolvidas, trazendo 

elementos que evidenciem as ações executadas semanalmente, registrando-as no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 
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§ 6. Elaborar, ao final do processo, uma síntese reflexiva que demonstre a 

capacidade de articulação das experiências práticas com os referenciais estudados ao 

longo da trajetória acadêmica. 

 

CAPÍTULO III 

SISTEMA DE SUPERVISÃO 

Artigo 9° - Sobre a supervisão do estágio obrigatório: 

§ 1. Professor orientador do Centro Universitário UNIVEL e supervisor local: 

Durante a realização do estágio, o aluno será acompanhado por dois supervisores: a 

supervisão do Centro Universitário será feita por professor orientador designado pela 

Coordenação do Curso para a Disciplina, que poderá realizar a supervisão por meio 

de visita in loco; a supervisão no local do estágio será realizada por professor, 

devendo ser indicado pela Parte Concedente do estágio. 

§ 2. Para acompanhamento e supervisão do estágio: serão informadas as 

instituições escolares que são campo de estágio supervisionado obrigatório com 

antecedência para escolha dos alunos e solicitação de liberação pela coordenação do 

curso; 

§ 3. Encontros e entrevistas de supervisão com o professor orientador e 

professor tutor serão realizadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, por 

meio dos instrumentos e recursos da plataforma (fórum de discussão, fórum de 

avisos, chats, gravação de vídeo aulas, entre outros).  

§ 4. Em consonância com a Lei Federal nº 11.788/2008, para 

acompanhamento e supervisão do estágio pelo professor orientador, serão exigidos 

do aluno os seguintes instrumentos obrigatórios, disponibilizados no AVA da 

disciplina. Para o início do estágio o aluno deverá providenciar os documentos a 

seguir, sendo instrumentos obrigatórios exigidos do estagiário para acompanhamento 

e supervisão: 

a) Termo de compromisso para alunos que cumprirão o estágio 

supervisionado obrigatório em suas cidades de origem. 

b) Carta de Apresentação do Centro Universitário para Instituição de 

Ensino de Educação Básica 
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c) Carta de Aceite da Instituição de Ensino da Educação Básica para 

Aluno estagiário, com carimbo e assinatura do responsável da instituição de ensino. 

d) Ficha de frequência correspondente aos dias e turnos de realização de 

estágio supervisionado pelo aluno. A ficha deve ter o carimbo e a assinatura do 

responsável da instituição de ensino. 

e) Ficha de avaliação do professor regente da escola campo de estágio. 

f) Plano de Aula, para os estágios supervisionados em Educação Infantil e 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

g) Relatório Final da disciplina de estágio que comprova a finalização do 

estágio na parte concedente e o cumprimento da carga horária prevista para a 

atividade. Esse documento é a avaliação e a conclusão do estágio realizada pelo 

aluno. 

Parágrafo único: Todos os documentos citados no § 4 deverão ser 

escaneados e encaminhados pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, sendo 

todos preenchidos, assinados e carimbados ora pelo acadêmico, ora pelo professor 

supervisor de estágio ou responsável pela instituição concedente. Devem ser 

realizados e postados dentro dos prazos previstos pela disciplina. 

§ 5. O lançamento de nota/parecer da disciplina de estágio só poderá ser 

efetuado pelo professor orientador se a documentação obrigatória acima referida 

estiver devidamente assinada, carimbada (quando necessário) e encaminhada via 

Plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem, conforme cronograma definido pela 

coordenação. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Artigo 10 - A avaliação é processual e leva em conta o desenvolvimento das 

competências descritas neste Regulamento. Os critérios de avaliação devem 

considerar: 

a) a capacidade de o aluno entender, vislumbrar oportunidades de 

melhorias e desenvolver uma proposta de intervenção na área em que irá realizar o 

estágio; 

b) a capacidade de análise crítica e proatividade na vivência de processos 
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e rotinas no ambiente de trabalho; 

c) a participação, com comprometimento, nas atividades assíncronas 

realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, bem como o cumprimento dos 

prazos previstos na disciplina e a organização dos documentos; 

d) a elaboração e o desenvolvimento satisfatório do 

projeto/planejamento/plano de aula; 

e) a elaboração e o desenvolvimento satisfatório do Relatório Parcial e 

Final; 

f) a participação de forma regular nas atividades do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA. 

Artigo 11 - Os Instrumentos de avaliação a serem utilizados. Para a 

avaliação do estágio supervisionado obrigatório, serão considerados os seguintes 

instrumentos: 

a) Carta de aceite, assinada e carimbada pelo responsável da instituição 

concedente e postada no AVA dentro dos prazos previstos – Valor 10. 

b) Ficha de frequência, assinada e carimbada pelo responsável da 

instituição concedente e postada no AVA dentro dos prazos previstos – Valor 25. 

c) Relatório Parcial e Final elaborado pelo estagiário entregue através do 

AVA, que servirá de base para avaliação- Valor 55. 

d) Avaliação do supervisor da instituição concedente, assinada e 

carimbada pelo professor responsável da instituição concedente e postada no AVA 

dentro dos prazos previstos – Valor 10. 

e) Formalização dos resultados de avaliação: Os resultados apurados na 

avaliação do estágio serão comunicados na última semana de aula da disciplina em 

que o aluno está matriculado, sendo expressos através de nota: 1,0 a 10,0, sendo o 

mínimo 7,0 para aprovação, com 75% de aproveitamento/participação, além da 

entrega dos documentos obrigatórios de comprovação do estágio realizado (Carta de 

aceite e ficha de frequência). 

Artigo 12 - Os professores supervisores de estágio definirão com os 

discentes as estratégias para organização do estágio, a distribuição da carga horária 

pelas diferentes atividades inclusive os horários dos estagiários nas instituições, em 

comum acordo com o campo concedente. 

Artigo 13 - Os professores supervisores e professores tutores de estágio 
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deverão acompanhar, orientar e avaliar o estagiário quanto ao cumprimento do 

estágio e seu desempenho, estabelecendo os critérios de avaliação em conjunto com 

a classe e em consonância com este regulamento e com o programa da disciplina. 

Artigo 14 -A aprovação do aluno na disciplina Estágio Supervisionado estará 

condicionada à frequência mínima obrigatória nas atividades no AVA e no 

cumprimento de 100% nas fases de observação e execução das atividades nas 

instituições concedentes – local de estágio. 

Artigo 15 -Na avaliação do aluno em relação ao Estágio Supervisionado 

serão considerados: 

I - Participação e desempenho nas atividades na instituição concedente e no 

AVA; 

II - Cumprimento e desempenho das atividades propostas para o estágio na 

instituição que deverão ser acompanhados por meio de visitas dos professores 

supervisores à respectiva instituição, ficha de registro da frequência e do trabalho 

desenvolvido, assinada pelo responsável da escola ou instituição, e relatório final. 

III - A avaliação do estagiário ocorrerá de forma contínua, permanente e 

progressiva. 

IV - Será considerado aprovado no Estágio Curricular Supervisionado, o 

acadêmico que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete) para cada fase do 

estágio. 

V - Caso a nota final seja inferior a 7,0 (sete), o estagiário deverá refazer a 

fase, de acordo com este Regulamento. 

VI - A frequência obrigatória é de 100% nas fases de observação e execução 

das atividades nas instituições concedentes – local de estágio. 

 

TÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 16 - A interrupção do estágio, motivada pela parte concedente ou 

requerida pelo próprio aluno, deverá ser comunicada ao professor orientador. A 

interrupção também poderá ocorrer por iniciativa do Centro Universitário Univel, por 

razões de ordem didático-pedagógica devidamente fundamentadas e justificadas. O 
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aluno nessa situação deverá buscar novo local para integralizar a carga horária de 

estágio, dentro do período de validade da matrícula. 

Artigo 17 – O acadêmico que atua como Professor de Educação Infantil ou 

Professor Concursado, mediante comprovação (carteira de trabalho, relatório do 

período de atuação com carga horária, quantidade de dias, turmas que ministra 

aulas), acima de três anos de atuação poderá solicitar análise e dispensa do estágio 

da Educação Infantil. 

Artigo 18 - RESPONSABILIDADES DO PROFESSOR TUTOR E 

PROFESSOR ORIENTADOR  

Compete ao professor orientador responsável pela disciplina de estágio: 

I. dar uma visão geral da disciplina de estágio na primeira aula 

orientando-os quanto à distribuição de local de estágio, 

II. acompanhar a realização do estágio, conforme combinações 

estabelecidas no planejamento; 

III. estimular as competências crítico-reflexivas do aluno em relação às 

atividades desenvolvidas na organização ou na instituição; 

IV. esclarecer dúvidas quanto ao funcionamento do estágio e às atividades 

a serem desenvolvidas; 

V. avaliar o processo de estágio em conjunto com o aluno, com base nos 

instrumentos de avaliação indicados; 

VI. solicitar ao NEAD arquivar (moodle) os seguintes documentos de 

estágio postados pelos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA. 

VII. zelar pela cumprimento do presente regulamento de estágio. 

 

Artigo 19 - RESPONSABILIDADES DO SUPERVISOR LOCAL DE ESTÁGIO 

Compete ao supervisor local de estágio vinculado à rede de educação básica 

e espaços não formais: 

I. situar o estagiário dentro da estrutura da organização, informando-o 

sobre as normas internas e dando-lhe uma ideia de seu funcionamento; 

II. certificar-se que as atividades exercidas pelo estagiário estejam 

adequadas e vinculadas às acordadas no início do processo; 

III. realizar a supervisão profissional do aluno, auxiliando-o nas dificuldades 
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surgidas no decorrer da atividade; 

IV. comunicar o professor orientador sobre qualquer anormalidade que 

venha a ocorrer durante o estágio, seja por desempenho do estagiário ou outros 

problemas, seja por interrupção do estágio; 

V. zelar para que seja mantido um bom relacionamento da organização 

com o estagiário e com Centro Universitário Univel, para que os objetivos comuns da 

atividade de estágio sejam alcançados; 

VI. zelar para que o contexto básico da profissão seja respeitado pela 

instituição; 

 

Artigo 20 - RESPONSABILIDADES DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

Compete ao aluno estagiário: 

I. assumir a carga horária semanal da disciplina na(s) turma(s) em que 

realiza o estágio, conforme planilha de horários da Escola; 

II. participar das atividades desenvolvidas na plataforma AVA (fórum de 

discussão, vídeo aulas, leitura dos materiais, entre outros); 

III. buscar a orientação do supervisor local de estágio da instituição e do 

professor tutor e professor orientador do Centro Universitário Univel para a superação 

das dificuldades encontradas; 

IV. comunicar à direção da Escola e ao professor orientador de estágio, 

antecipadamente, quando estiver impedido de comparecer às aulas por motivo 

imperioso; 

V. cumprir a carga horária exigida para a atividade de estágio; 

VI. cumprir com as normas estabelecidas neste Regulamento; 

VII. devolver à Escola, ao término do período da docência, todo o material 

utilizado no decorrer do estágio: planejamentos, instrumentos de avaliação, livros 

didáticos, registros do processo de avaliação dos alunos e registros de frequência - 

cadernos de chamada. Além disso, disponibilizar o projeto de estágio e os materiais 

preparados no seu decorrer; 

VIII. entregar para o professor orientador e para a parte concedente do 

estágio os documentos e os instrumentos de avaliação conforme descritos neste 

Regulamento pelo AVA; 

IX. participar das reuniões com o professor orientador e seminários 
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previstos para a atividade pelo AVA; 

X. participar, no período de Estágio Supervisionado, das atividades 

promovidas pela Escola, tais como: conselhos de classe, reuniões de classe paralelas, 

reuniões de estudos, reuniões de pais, saídas a campo com os alunos quando 

favorecidas pela própria Escola; 

XI. providenciar os documentos necessários para realização do estágio; 

XII. representar a UNIVEL com postura ética e atitude colaborativa no seu 

ambiente de trabalho, trajado adequadamente e com utilização de crachá de 

identificação; 

XIII. solicitar, quando for o caso, a redução da carga horária de estágio 

curricular à Atendimento ao aluno, caso tenha mais de 2 anos de experiência docente 

(comprovada em CLT ou concurso). Nesse caso o aluno fará o relatório e participará 

da disciplina sem o obrigatoriedade de horas in loco, devido já ter no mínimo 3 anos 

de experiência docente na área do estágio em questão. 

 

Artigo 21 - RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR DE CURSO 

Compete à Coordenação do Curso: 

I. indicar os professores supervisores, fornecendo o apoio necessário 

para o cumprimento de suas tarefas; 

II. zelar para que sejam observadas as formalidades legais para realização 

do estágio; 

III. manter em arquivo os documentos de registro de acompanhamento e 

supervisão dos alunos, em apoio a secretária e NEAD; 

IV. decidir sobre questões não previstas no presente regulamento. 

 
Gislaine Buraki de Andrade 

Coordenadora do Curso de Pedagogia EaD 
Centro Universitário Univel 
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