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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem como tema central a pesquisa e como ela está presente na 
formação inicial do pedagogo. Descreve como esta é contemplada nos currículos 
das Universidades Púbicas do Paraná. O texto traz uma reflexão sobre a 
importância da pesquisa durante a formação inicial e como as Universidades 
Públicas paranaenses apresentam em suas matrizes curriculares as disciplinas 
diretamente voltadas à pesquisa e a carga horária destinada a elas. A Universidade 
deve proporcionar aos alunos conhecimentos e experiências necessárias para 
formar profissionais autônomos. Para tanto, o papel da pesquisa é fundamental. Em 
todos os currículos das Universidades públicas paranaenses a pesquisa está 
contemplada em forma de disciplina, sendo que as que tratam especificamente ao 
Trabalho de Conclusão de Curso são as que têm maior índice de presença. 
 
Palavras chave: Pesquisa. Universidades Públicas Paranaenses. Curso de 

Pedagogia. Currículos 
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1 INTRODUÇÃO: 

 

Pesquisar nos conduz a questionamentos sobre a nossa própria 

formação de pedagogos(as). 

O tema, a pesquisa na formação inicial do pedagogo, definiu-se no 

interior do projeto de ensino intitulado: “O processo de elaboração do Trabalho de 

Conclusão do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina”. Neste 

contexto, refletimos sobre a importância da pesquisa no processo de formação inicial 

do pedagogo. A partir daí, decidimos descrever como a pesquisa está inserida nos 

currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades Públicas do Paraná. 

Assim, nosso problema de pesquisa se configurou da seguinte 

forma: como a pesquisa é contemplada nos currículos das Universidades Púbicas do 

Paraná? 

A fim de respondê-lo, realizamos uma pesquisa do tipo descritiva 

que, de acordo com Cervo e Bervian (2002 apud VOLPATO, 2012, p.3), é aquela 

que “... observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-

los”. “Neste tipo de pesquisa procura-se conhecer a realidade, sem interferências e 

modificações sistematizadas e intencionais” (VOLPATO, 2012, p.3). 

Desta forma, nossos objetivos foram: 

 Levantar e descrever dados e informações sobre a presença da 

pesquisa nos currículos dos Cursos de Pedagogia das 

Universidades Públicas do Paraná; 

 Refletir sobre o papel da pesquisa na formação do pedagogo. 

A fim de atingir estes objetivos, dividimos o trabalho em dois 

capítulos: no primeiro, discutimos a importância da pesquisa no processo de 

formação inicial do pedagogo, bem como, sua contribuição durante a vida 

profissional do mesmo. 

No segundo, apresentamos as disciplinas e as ementas disponíveis 

nos sites oficiais das Universidades Públicas do Paraná, bem como, os aspectos em 

comuns encontrados nessas ementas e a carga horária destinada à pesquisa em 

cada Instituição. 

Pudemos perceber que a Pesquisa está presente nos currículos de 

todas as Universidades públicas paranaenses de várias formas e que, a grande 

maioria das instituições apresenta disciplinas especificas voltadas à ela. 
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2 O PAPEL DA PESQUISA NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO: 

 

A pesquisa é o processo humano por meio do qual adquirimos ou 

produzimos um novo conhecimento, é a autoconstrução do processo de aprender, 

ou seja, possibilita o desenvolvimento da autonomia na construção da 

aprendizagem. Além disso, contribui para a evolução do saber e na obtenção do 

conhecimento específico e estruturado sobre um determinado tema.  

A pesquisa pode ser definida como um conjunto de atividades que 

tem por finalidade a descoberta de novos conhecimentos, por isso pode ser 

associada ao campo científico. 

Segundo Cervo; Bervian e da Silva (2007 apud AMARAL, 2010, p. 

69) “a pesquisa parte de um problema e com o uso do método científico busca uma 

resposta ou solução”. Esses três aspectos são indispensáveis, pois o pesquisador 

só poderá chegar à resposta ou solução quando trabalhar com instrumentos e 

procedimentos adequados para responder a um problema. Para ser caracterizada 

como científica, a pesquisa precisa se basear em métodos e técnicas de coleta de 

dados sistematizados e adequados para cada área de investigação. 

O processo investigativo nos ajuda a entender o mundo que nos 

rodeia e como as coisas funcionam e por que determinadas coisas parecem ou se 

comportam de determinada forma.  

O ato de pesquisar exige disciplina, uma postura critica e requer de 

quem pesquisa que se sinta desafiado. Esta postura critica exige que o pesquisador 

assuma o papel de sujeito desse ato, ou seja, é impossível que um estudo seja 

proveitoso se o pesquisador se torna passivo diante do estudo (FREIRE, 2013). 

A pesquisa cientifica é uma das estratégias mais eficientes para 

produção do conhecimento, pois provoca a busca por novas respostas. Possibilita 

que as pessoas se tornem profissionais competentes, socialmente e politicamente 

responsáveis, que buscam e constroem, constroem e transmitem saberes. Deve ser 

assumida como uma atitude processual cotidiana, inerente a toda prática que deseja 

de fato modernizar-se e aperfeiçoar-se, pois quem assume atitude de pesquisa está 

em constante estado de preparação. 

A pesquisa é de extrema importância quando se trata da formação 

de professores, pois durante toda a sua carreira o professor precisa pesquisar 

constantemente para ensinar eficazmente. Severino (2008, p. 14) afirma que “o 
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professor precisa manter-se envolvido com a pesquisa [...] para acompanhar o 

desenvolvimento histórico do conhecimento”. 

A pesquisa deve ser a grande aliada de cada professor, pois os 

frutos por ela produzidos são de grande importância para o processo de formação 

do conhecimento. Por exemplo, para se produzir um bom texto, é inevitável a 

pesquisa sobre o assunto. A prática de produção de texto é imprescindível na ação 

do professor. Assim, é preciso que a prática da pesquisa comece desde cedo na 

formação do professor, para auxiliá-lo continuamente. 

Com a pesquisa, o professor passa a assumir de forma competente 

e responsável a sua tarefa de ensinar, a fim de que a grande maioria de seus alunos 

desenvolva uma atividade intelectual significativa, apropriando-se de conhecimentos 

fundamentais para uma inserção comprometida e ativa na sociedade. A pesquisa é, 

então, um instrumento de ensino e um conteúdo de aprendizagem. 

É necessário que o professor busque novos conhecimentos, pois 

assim adquire mais experiência dentro de sua área de atuação. A pesquisa é um 

processo de busca, que se caracteriza enquanto uma tentativa de compreender a 

realidade para agir, aperfeiçoar e melhorar o conhecimento. Por isso, o professor 

que pesquisa torna-se um leitor crítico de si e da sua realidade, de modo que passa 

a investigar sua ação e renovar sua prática, consegue ter uma atitude reflexiva e 

crítica sobre sua prática pedagógica. Pode-se afirmar, então, que a pesquisa é tida 

como uma ação fundamental para uma prática pedagógica reflexiva. 

Um bom professor não se faz apenas com teorias, mas 

principalmente com o estímulo a uma busca constante de um saber mais e de um 

fazer melhor. Um professor que não pesquisa torna-se apenas um “[...] simples 

repassador de conhecimento alheio, que um dia estudou e aprendeu e, em 

decorrência, imagina poder transmitir aos outros, de cópia em cópia (DEMO, 1999, 

p. 47). É necessário entender que sem pesquisa não há ensino. “Quem pesquisa 

tem o que comunicar. Quem não pesquisa, apenas reproduz ou escuta” (DEMO, 

1999, p.39).  

A pesquisa visa à formação, por isso deve ser entendida como uma 

forma de contribuição tanto para o professor, quanto para o aluno. A pesquisa se faz 

necessária na formação docente, para que se supere a visão de professor como 

mero reprodutor e transmissor de conhecimentos produzidos por outros.  
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[...] essa figura não ultrapassa o patamar de “instrutor”, porque não 
internaliza os conteúdos principais do conceito de pesquisa como 
princípio científico. Não detém qualidade formal mínima, no sentido 
de ter aprendido bem a sua matéria, até porque, pela via da 
aprendizagem imitativa, não é viável qualidade formal satisfatória. 
(DEMO apud SHIGUNOV NETO e MACIEL, 2009, p. 9). 
 
 

O professor pesquisador terá condições favoráveis para interpretar e 

construir novos conhecimentos a partir da pesquisa. Sendo assim, ele aprende 

enquanto ensina e ensina enquanto aprende, pois ensinar exige pesquisa, não há 

ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. 

O modelo de educação no qual o professor finge que ensina e o 

aluno finge que aprende deveria ser ultrapassado, mas, infelizmente ainda 

encontramos escolas que convivem com essa realidade, impedindo que os docentes 

cresçam intelectualmente. Sendo assim, o aluno não deixará de ser um ser passivo, 

com poucas chances de aumentar o seu saber e, ao mesmo tempo, não permite 

enxergar o mundo através dos próprios olhos, com criticidade adquirida na escola. 

 
 

Uma coisa é aprender pela imitação, outra pela pesquisa. Pesquisar 
não é somente produzir conhecimento, é, sobretudo, aprender em 
sentido criativo. É possível aprender escutando aulas, tomando nota, 
mas aprende-se de verdade quando se parte para a elaboração 
própria, motivando o surgimento do pesquisador, que aprende 
construindo (DEMO, 1999, p. 44). 
 
 

O professor que apenas ensina reproduz conhecimento já 

elaborado: 

 
 
Os alunos não podem bastar-se com a formalidade vazia de alguém 
que é professor apenas porque foi contratado e investido na 
autoridade formal, mas necessitam de um autentico mestre, 
compreendido como professor que tem o que dizer a partir da 
elaboração própria. (DEMO, 1999, p. 49). 
 

 

O professor pesquisador adquire a capacidade de elaborar e 

construir conhecimento por si próprio, ou seja, é uma construção pessoal, mas que 

sempre traz benefícios para o coletivo. O professor pesquisador deve produzir 

conhecimento e, mais importante que isso, socializar sua produção. Entretanto, 
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pesquisar não é apenas produzir conhecimento, mas é antes de tudo, aprender por 

meio da criação. 

O docente tem como função, enquanto socializador de 

conhecimentos, divulgar a bagagem intelectual adquirida via pesquisa, para que 

possa incentivar os alunos a serem construtores dos seus próprios saberes político, 

crítico e intelectual. 

Não há como ser professor sem assumir a pesquisa como 

encaminhamento de sua prática. Mas, para que a pesquisa faça parte do dia a dia, 

ela deve fazer parte da formação. Deve-se “ensinar pela mediação do pesquisar, ou 

seja, mediante procedimentos de construção dos objetos que se quer ou que se 

necessita conhecer, sempre trabalhando a partir das fontes” (SEVERINO, 2008, p. 

22).  

É importante que se ofereça ao professor em formação a 

oportunidade de contato com pesquisas e pesquisadores, assim professores e 

futuros professores participariam de um saber que se elabora e reelabora a todo o 

momento. A formação de professores centrada na pesquisa faz com que este 

adquira o hábito de examinar o seu próprio trabalho, visando aprimorar sua atuação. 

É extremamente importante colocar o futuro professor em contato com a pesquisa, 

possibilitando assim, uma melhor compreensão de sua ciência. 

A pesquisa durante a formação do educador é essencial na 

aquisição de conhecimentos. 

 
 

[...] o conhecimento é construção do objeto que se conhece. Por isso, 
impõe-se partir de uma equação de acordo com a qual educar 
(ensinar e aprender) significa conhecer; e conhecer, por sua vez, 
significa construir o objeto; mas construir o objeto significa pesquisar. 
(SEVERINO, p.5, 2012). 

 
 

Os alunos precisam da pesquisa para aprender eficaz e 

significativamente. Porém, muitas vezes, apresentam uma barreira perante essa 

atividade, pois desconhecem do que se trata a pesquisa cientifica e quais as suas 

contribuições para a sua formação, pois “quando compreendem que tal atividade 

está relacionada ao aumento de conhecimento sobre determinado objeto de estudo, 

mudam de atitude e reconhecem os aspectos positivos da prática” (AMARAL, 2010, 



12 
 

p. 73). Portanto, a pesquisa atua na vida universitária como procedimento 

construtivo, pois só se aprende, só se ensina, pesquisando. 

A transmissão de conhecimento por si só, mesmo sendo essencial, 

não precisa de professor, muito menos de universidade. Sem a pesquisa: 

 
 
[...] não há como falar de universidade, se a compreendermos como 
descoberta e criação. Somente para ensinar, não se faz necessária 
essa instituição e jamais se deveria atribuir esse nome a entidades 
que apenas oferecem aulas. (DEMO, 1999, p. 36) 

 
 

A pesquisa é um procedimento de aprendizagem indispensável e 

deve certamente ser estimulada pelos professores, uma vez que atuam como 

responsáveis pela propagação do conhecimento e a iniciação à pesquisa científica. 

O professor deve assumir um papel de multiplicador do hábito da leitura e da 

pesquisa, incentivando e abrindo novos caminhos para serem trilhados pelos alunos, 

pois o professor que estimula seus alunos a pesquisa, além de ensinar, aprende. 

O fato é que a pesquisa não pode ser vista como mera ocupação 

para o educando, pois forma pessoas curiosas acerca do que se passa no mundo, 

assim por meio dessa busca, o conhecimento será construído pelo próprio 

educando. 

O professor atual deve também comprometer-se com a criatividade, 

construir alternativas para um diálogo produtivo com a realidade, ter elaboração 

própria e, ao mesmo tempo, motivar a elaboração por parte dos alunos, ou seja, 

discutir assuntos que permitam o desafio de encontrar e produzir soluções, para 

estabelecer contatos com a realidade, com uma didática que motive o espírito 

questionador dos alunos. 

Aprende-se com a pesquisa a ser um adulto crítico e sensato, pois 

através dos questionamentos, das indagações, inovações e do conhecimento que 

ela traz, confirma-se que a pesquisa é um processo de formação, de 

aperfeiçoamento da prática.  

A educação, sendo um processo contínuo, exige um olhar 

determinado. O real das coisas não pode ser captado pelo senso comum, sem 

questionamentos, aceitando só um tipo de resposta. A pesquisa envolve todos os 

conteúdos, contribuindo na construção de uma aprendizagem significativa, criando 
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uma oportunidade de autoconhecimento, autoaprendizagem, de reflexão, e 

crescimento pessoal. 

 
 
São dois os motivos pelos quais o professor precisa manter-se en-
volvido com a pesquisa: primeiro, para acompanhar o desenvolvi-
mento histórico do conhecimento, segundo, porque o conhecimento 
só se realiza como construção de objetos. (SEVERINO, p.14, 2008). 

 
 

Durante a formação é necessário que o futuro professor aprenda a 

observar, formular questões e hipóteses e a selecionar instrumentos e dados que o 

ajudem a elucidar seus problemas e a encontrar caminhos alternativos na sua 

prática docente. A pesquisa na ação pedagógica docente contribui para a formação 

de um professor competente, tanto durante a graduação, como na atuação 

profissional. 

 
 
O envolvimento dos alunos ainda na fase de graduação em 
procedimentos sistemáticos de produção do conhecimento científico, 
familiarizando-os com as práticas teóricas e empíricas da pesquisa, é 
o caminho mais adequado inclusive para se alcançar os objetivos da 
própria aprendizagem. 
Trata-se de ensinar pela mediação do pesquisar, ou seja, mediante 
procedimentos de construção dos objetos que se quer ou que se 
necessita conhecer, sempre trabalhando a partir das fontes. 
(SEVERINO, p 10, 2012). 
 

 

É necessário que o estudante aprenda a aprender, mas para isso, é 

necessário que o espaço universitário ofereça atividades de pesquisa que possam 

efetivamente significar uma reflexão crítica da realidade e que, além disso, o 

estudante busque por si mesmo uma atitude reflexiva. 

Na Universidade, a aprendizagem e a docência só serão 

significativas se forem sustentadas por uma atividade de construção do 

conhecimento. A prática da pesquisa nas universidades, além de produzir 

conhecimento, respondendo as perguntas e solucionando dúvidas, também é uma 

atividade importantíssima para inovação dos conceitos. 
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3 A PRESENÇA DA PESQUISA NA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS DE 

PEDAGOGIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO PARANÁ: 

 

Sabemos que a pesquisa deve estar vinculada a todas as atividades 

acadêmicas universitárias. Porém, nosso foco é descrever como ela está 

contemplada nas disciplinas ofertadas pelos Cursos de Pedagogia das 

Universidades Públicas do Paraná. 

A fim de realizar este objetivo, foram analisados os currículos 

disponíveis nos sites oficiais de diferentes cursos de Pedagogia das Universidades 

Publicas do Paraná, entre as quais se encontram: Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e a Universidade 

Estadual do Paraná (UNESPAR). 

No curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina 

encontramos duas disciplinas referentes à pesquisa em seu currículo. A primeira, 

denominada “6EDU086 Metodologia do Trabalho Cientifico em Educação B”, é 

ministrada na primeira série e tem como ementa: 

 
 
A formação do pesquisador no processo de construção do 
conhecimento na Universidade. O processo de construção do 
conhecimento filosófico e científico em educação. Os diferentes 
enfoques teórico-metodológicos da pesquisa (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA, 2009, p. 14). 

 
 

A segunda disciplina, intitulada “6EDU094 Pesquisa Educacional”, é 

oferecida na segunda série do curso e tem como ementa “as diferentes abordagens 

de pesquisa em Educação. Elaboração de um Projeto de Pesquisa Educacional”. 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2009p. 15) 

Além dessas duas disciplinas, o curso de Pedagogia da UEL conta 

com matérias especificas para a abordagem do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) na terceira série, chamada “6TCC608 - Trabalho de Conclusão de Curso I”, 

cuja ementa é “Elaboração do projeto de pesquisa e desenvolvimento da primeira 

fase da pesquisa” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2009, p. 16) e, na 
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quarta série há a disciplina intitulada “6TCC609 Trabalho de Conclusão de Curso II”, 

cuja ementa traz “Desenvolvimento do trabalho monográfico de pesquisa.” 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2009, p. 17) e, por último, a disciplina 

intitulada 6TCC610-Trabalho de Conclusão de Curso III A (EDU), que é ministrada 

no 5º ano, cuja ementa é: “Conclusão do trabalho monográfico de pesquisa.” 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2009, p. 18) 

Como nos mostra o Manual do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Pedagogia: 

 
 

O TCC é atividade essencial e obrigatória para a conclusão do curso 
e deverá ser desenvolvido individualmente pelo estudante a partir da 
3ª série através de atividades acadêmicas especiais: 3ª série – TCC 
1 (6TCC 608 / 120 horas, sendo 60 horas no turno e 60 horas fora do 
turno), 4ª série – TCC 2 (6TCC 609 / 106 horas, sendo 120 horas no 
turno e 40 horas fora do turno) e na 5ª série TCC 3 (6TCC 610 / 60 
horas fora do turno). (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 
2012, p. 5) 
 

 

 
Traz como objetivos: 

 

 Possibilitar o aprofundamento de temas abordados durante o 
curso, integrando os conteúdos e atividades desenvolvidas nas 
diversas disciplinas; 

 Aprimorar as habilidades acadêmicas trabalhadas e 
desenvolvidas pelo estudante no decorrer do curso; 

 Proporcionar ao estudante o percurso de pesquisa educacional; 
 Elaborar o trabalho monográfico por escrito e realizar sua 

apresentação oral e pública. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA, 2012, p. 5) 
 

 

 
A Universidade Estadual de Maringá conta com quatro disciplinas 

referentes à pesquisa em seu currículo. A primeira chamada de “Metodologia da 

Pesquisa em Educação” é ministrada na primeira série do curso e tem como ementa 

a “documentação, análise e produção de textos.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MARINGÁ, p. 11, 2013). A segunda disciplina atribuída à pesquisa é intitulada de 

“Iniciação à Ciência e à Pesquisa”, é ministrada na segunda série e traz em sua 

ementa “bases teórico-metodológicas para a pesquisa científica em Educação.” 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, p. 10, 2013). A terceira disciplina é 
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chamada de “Métodos e Técnicas de Pesquisa em Educação”, ministrada na terceira 

série e a sua ementa trata de “métodos e técnicas da pesquisa aplicada à educação. 

A ética na pesquisa e a produção do conhecimento. Elaboração de pré-projeto de 

TCC.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, p. 10, 2013). A quarta e última 

disciplina voltada para a pesquisa é denominada “Metodologia de Planejamento de 

Projetos de Pesquisa em Educação”, ministrada, também, na terceira série e sua 

ementa trata de “etapas metodológicas para a elaboração de projeto de pesquisa. 

Redação e apresentação do projeto.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, 

p. 11, 2013). Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso a UEM tem uma 

disciplina intitulada “Trabalho de Conclusão de Curso”, ministrada na 4ª série, cuja 

ementa não está disponível no site.  

Segundo Art. 1º do Regulamento do Componente Curricular 

Trabalho de Curso, no Capitulo I, da Caracterização e dos Objetivos, o Trabalho de 

Conclusão de Curso é obrigatório no curso de Pedagogia na UEM. 

De acordo com o Art. 2ºdo Regulamento do Componente Curricular 

Trabalho de Curso: 

 
 
O componente curricular TCC tem por objetivo levar o aluno, por 
meio do trabalho individual, ao desenvolvimento de sua capacidade 
de pesquisa sobre os temas relacionados à pedagogia em particular 
e à educação em geral, e aos trabalhos de sistematização dos 
resultados de pesquisa e de comunicação impressa e/ou outras 
formas como mídia eletrônica e digital. (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MARINGÁ, 2005, p. 2) 
 
 

Apresenta, ainda, em Parágrafo Único que “o TCC deverá ser 

elaborado individualmente, ao nível de iniciação científica, aplicados os 

conhecimentos elaborados pelo aluno durante o curso.” (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MARINGÁ, 2005, p. 2). 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa tem em seu currículo 

apenas uma disciplina voltada para a pesquisa científica, intitulada “509584 -

Metodologia da Pesquisa em Educação” e tem como ementa:  

 
 
Aspectos gerais do trabalho científico. Diretrizes metodológicas para 
a leitura, compreensão e documentação de textos e elaboração de 
seminários, artigo científico, resenha e monografia. Processos e 
técnicas de elaboração do trabalho científico. Ciência: conceito, 
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características, método. O papel da pesquisa na universidade e na 
sociedade. Abordagens teórico-metodológicas de pesquisa em 
educação. Características gerais do projeto de pesquisa. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, 2013, p.8) 

 
Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa tem em seu currículo uma disciplina chamada “509576 -

Orientação ao Trabalho de Conclusão de Curso (OTCC)”, cuja ementa trata das:  

 
 

Etapas do processo de produção de Pesquisas Científicas e a 
Comunicação de Trabalhos Científicos. Técnicas de Organização de 
trabalho científico e análise de dados. Elaboração de resumos, 
resenhas e fichamentos. Normatização do texto monográfico. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, 2013, p. 7) 

 
 

A UEPG apresenta o Trabalho de Conclusão de Curso como 

requisito essencial e obrigatório para a obtenção do diploma. Segundo a Resolução 

CEPE Nº 008, de 28 de fevereiro de 2012, o TCC será desenvolvido por meio de 

disciplina obrigatória, denominada Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – 

OTCC - 503204, com carga horária de trinta e quatro horas, ministrada no ultimo ano 

do curso. De acordo como Art.2º (2005, p. 2), a “elaboração de trabalho acadêmico 

escrito [...] a ser desenvolvido individualmente, em dupla ou em trios.” 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA). No Capitulo I da Conceituação 

e Objetivos: 

 
 
Art.1º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-se numa 
atividade acadêmica de pesquisa e sistematização do conhecimento 
sobre um objeto de estudo pertinente à profissão, ao curso de 
graduação e à realidade social em suas diferentes expressões, 
desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação docente, cuja 
exigência é um requisito essencial e obrigatório para a obtenção do 
diploma. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, 2012, 
p. 2)  
 
 

O Art.4º traz os objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso, que 

são: 

 
 
I- Oportunizar ao acadêmico a iniciação à pesquisa;  
II- Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso;  
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III- Subsidiar o processo do ensino, contribuindo para a 
retroalimentação dos próprios conteúdos programáticos das 
disciplinas integrantes do currículo;  
IV- Garantir a abordagem com base científica de temas concernentes 
à prática profissional do licenciado em Pedagogia;  
V- Favorecer a síntese dos conteúdos estudados; 
VI- Abordar de forma criativa, crítica e com dados científicos o objeto 
do TCC, refletindo sobre o tema escolhido e apresentando-o por 
escrito;  
VII- Contribuir para o aprofundamento de conhecimentos referentes a 
aspectos da realidade social e/ou do âmbito de ação profissional. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, 2012, p. 3) 
 
 

Na Universidade Federal do Paraná encontramos uma disciplina 

vinculada a pesquisa chamada “Pesquisa Educacional”, ministrada na primeira série, 

que tem como ementa:  

 
 

Elementos de Epistemologia da Ciência. Processos de produção de 
conhecimento em Ciências Humanas. Fundamentos teórico-
metodológicos das pesquisas em Educação. Campos de pesquisa 
educacional. Processo e etapas da pesquisa. Elementos de projetos 
de pesquisa. Normas para apresentação do trabalho científico. 
Análise de trabalhos de pesquisa produzidos na área da Educação. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 2013, p. 2) 
 

 
Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, existe uma 

disciplina na ultima série intitulada “Trabalho de Conclusão de Curso”, cuja ementa 

trata do: “Desenvolvimento de pesquisa na área educacional, culminando em 

elaboração de trabalho monográfico.”. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 

2013, p. 6). 

De acordo com o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, 

Capítulo I - Das Disposições Preliminares “Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) integra a formação do Pedagogo do Setor de Educação da 

Universidade Federal do Paraná.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 2008, 

p. 1). A realização do TCC é condição para a conclusão do aluno no curso. 

No Capítulo II - Dos Objetivos, Art.3º- São objetivos da elaboração 

do TCC:  

 
 

I. contribuir para o desenvolvimento da capacidade científica, crítico-
reflexiva e criativa do aluno, articulado ao seu processo formativo;  
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II. oportunizar aos alunos um espaço de pesquisa na área 
educacional como parte integrante de sua formação, culminando em 
elaboração de trabalho monográfico. (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARANÁ, 2013) 
 

 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná tem campus em cinco 

cidades do Paraná: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Candido 

Rondon e Toledo. Porém, somente os campi de Cascavel, Foz do Iguaçu e 

Francisco Beltrão oferecem o curso de Pedagogia. 

Nos campi de Francisco Beltrão e de Foz do Iguaçu existe uma 

disciplina relacionada à pesquisa, ministrada na primeira série, denominada 

“Metodologia da Pesquisa em Educação”, porém, nenhuma ementa foi encontrada 

no site desta Universidade. Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, há 

somente uma disciplina relacionada no campus de Foz do Iguaçu, ministrada na 

quarta série intitulada “Trabalho de Curso”, cuja ementa não está disponível no site.  

No curso oferecido em Cascavel encontramos duas disciplinas 

vinculadas à pesquisa, a primeira chamada “Metodologia da Pesquisa”, ministrada 

na primeira série, cuja ementa traz: 

 
 

A apropriação, a reprodução, a reelaboração e a produção do 
conhecimento no âmbito das ciências humanas, face às diferentes 
concepções de realidade e correntes de pensamento das classes 
sociais, na perspectiva do enfoque histórico das ciências. Superação 
do conceito de conhecimento em nível de senso comum pelo 
conceito de conhecimento científico/filosófico. A teoria e as 
categorias de análise na construção do objeto de pesquisa 
educacional (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, 
2013) 
 
 

. A outra disciplina, ministrada na 3ª série, ´chama-se “Pesquisa 

Educacional” e sua ementa aborda: 

 
 
Discussão sobre as correntes teórico-metodológicas. A pesquisa em 
educação e suas diferentes modalidades. Definição do objeto de 
estudo. Discussão e planejamento da pesquisa a ser realizada. 
Revisão bibliográfica. Elaboração do pré-projeto. (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, 2013) 
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A Resolução nº 304/2004-CEPE/UNIOESTE aprova O Regulamento 

Geral do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná – Unioeste. Segundo o Capitulo I da Conceituação, 

Modalidades e Objetivos: 

 
Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-se em 
componente curricular que deve contemplar aspectos pertinentes à 
formação profissional ou ao curso de graduação, desenvolvido 
mediante acompanhamento, orientação e avaliação docente. 
§ 1º O Trabalho de Conclusão de Curso é requisito essencial e 
obrigatório para a conclusão do curso e obtenção do diploma desde 
que previsto no Projeto Político Pedagógico e observadas as 
diretrizes curriculares nacionais do respectivo curso. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, 2004) 
 
 

Os objetivos são apresentados da seguinte maneira: 

 
 
Art. 3º São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso: 
I oportunizar ao discente a iniciação à pesquisa;  
II garantir a abordagem investigativa de temas relacionados à pratica 
profissional, inserida na dinâmica da realidade local, regional ou 
nacional; 
III subsidiar o processo de ensino, contribuindo para o 
redimensionamento ou a avaliação dos conteúdos programáticos das 
disciplinas integrantes do Projeto Político Pedagógico; 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ, 2004) 
 
 

A Universidade Estadual do Centro-Oeste tem campi em 

Guarapuava e Irati. No campus de Guarapuava há duas disciplinas voltadas a essa 

área. A primeira, intitulada “Pesquisa em Educação I 2158” é ministrada na segunda 

série e traz na sua ementa a “introdução à metodologia científica. Fundamentos 

teórico-metodológicos das abordagens de pesquisa educacional.” (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO CENTRO OESTE, 2013, p. 2). A segunda é chamada “Pesquisa em 

Educação II 2165”, ministrada na terceira série, sua ementa diz respeito à 

“elaboração do projeto de pesquisa, aplicação dos instrumentos de pesquisa e 

análise de dados.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE, 2013, p. 2). 

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso há uma disciplina chamada 

“Pesquisa em Educação III – TCC 2176”, e traz em sua ementa a seguinte proposta 

“Organização e sistematização do trabalho científico de acordo com as normas da 
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ABNT e o regulamento interno.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO 

OESTE/GUARAPUAVA, 2013, p. 2). 

No campus de Irati alteram-se as disciplinas que são apresentadas 

da seguinte forma, a primeira é chamada de “Metodologia da Pesquisa em Ciências 

da Educação I 0973/I”, ministrada na primeira série, cuja ementa aborda: 

 

O papel de Universidade na sociedade brasileira. Análise crítica de 
produção científica no Brasil com ênfase na educação. Conceito de 
pesquisa. A pesquisa como princípio científico, educativo e de ação. 
Relação entre pesquisa e prática pedagógica. O método científico. 
Tipos de pesquisa. Construção de projeto de pesquisa. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE/IRATI, 2013, p. 
2) 

 
 
A segunda disciplina, intitulada “Metodologia da Pesquisa em 

Ciências da Educação II 0975/I”, ministrada na segunda série, tem na ementa a 

seguinte proposta: “Enfoques filosóficos na pesquisa – o positivismo, fenomenologia 

e a dialética. Instrumentos de pesquisa. Construção do projeto de pesquisa. A 

análise de dados na pesquisa qualitativa.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

CENTRO OESTE/IRATI, 2013, p. 2). Em relação ao Trabalho de Conclusão de 

Curso, há uma disciplina chamada “Metodologia da Pesquisa em Ciências da 

Educação III 0987/I”, ministrada na terceira série. Sua ementa aborda a: 

 
 

Sequência do trabalho realizado em Metodologia da Pesquisa em 
Ciências da Educação I e II: elaboração do projeto de pesquisa 
voltado para temas que serão objetos de estudo do 4º ano. 
Verificação da abrangência, viabilidade do projeto, desenvolvimento 
e finalização do mesmo. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO 
OESTE/IRATI, 2013, p. 2) 

 
 
Segundo a Resolução nº 058/2006-CEPE/UNICENTRO que aprova 

o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso para os dois campi, Capítulo I – 

Do TCC e dos seus objetivos: 

 
 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, é um componente 
que integra a estrutura curricular de alguns cursos de Graduação e 
Seqüenciais de Formação Específica, ofertados pela Universidade 
Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO CENTRO OESTE, 2006, p. 5) 
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O Art. 2º caracteriza o Trabalho de conclusão de curso como: 

 
 
[...] atividade acadêmica de sistematização dos conhecimentos 
obtidos no decorrer do Curso, mediante acompanhamento, 
orientação e avaliação docente e compreende a elaboração de 
trabalho monográfico, relatório técnico ou outra forma de trabalho 
definida no Projeto Pedagógico do Curso ou em regulamento próprio. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE, 2006, p. 5) 
 
 

A Universidade Estadual do Norte do Paraná tem campi em Cornélio 

Procópio, Jacarezinho e Luiz Meneghel. No campus de Luiz Meneghel não há o 

curso de Pedagogia. 

No campus de Jacarezinho há duas disciplinas relacionadas à 

pesquisa, “Metodologia da Pesquisa Científica”, ministrada na primeira série, cuja 

ementa diz: 

 
 
Educar pela pesquisa. O papel da universidade na produção do 
conhecimento e sua contribuição no desenvolvimento da sociedade. 
Trabalhos acadêmicos e a violação de direitos autorais. Uso das 
bibliotecas presenciais e virtuais e o acesso à informação. O trabalho 
acadêmico-científico em suas diferentes formas: conceitos e tipos. 
Como sublinhar e esquematizar um texto. Linguagem acadêmica e 
científica. Normas metodológicas para as citações, bibliografias e 
referências. Aspectos normativos e tipográficos de trabalhos 
acadêmicos. Como redigir um Curriculum Vitae. (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ/JACAREZINHO, 2013, p. 5) 

 
 
A segunda, chamada “Planejamento e Organização do Trabalho de 

Conclusão de Curso” presente na terceira série, traz em sua ementa “o pesquisador 

e a comunicação científica. Reflexões sobre a escolha do tema. A pesquisa e suas 

classificações. Métodos científicos. O projeto de pesquisa e suas etapas. Aspectos 

normativos e tipográficos do projeto de pesquisa.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE DO PARANÁ/JACAREZINHO, 2013, p. 9).  

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, há uma disciplina 

intitulada “Planejamento e Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso”, 

ministrada na quarta série e traz em sua ementa: 
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Orientação metodológica e científica para o desenvolvimento do 
Trabalho de Conclusão do Curso – TCC. Desenvolvimento e 
implementação da monografia conforme regulamento do curso de 
Pedagogia. Aspectos técnicos e metodológicos da escrita de 
monografias. Redação e apresentação do Resumo da monografia. A 
interlocução entre orientador e orientando. Técnicas de apresentação 
em público. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO 
PARANÁ/JACAREZINHO, 2013, p. 12) 

 
 

Já no campus de Cornélio Procópio encontramos quatro disciplinas 

relacionadas ao campo de pesquisa. Na primeira série do curso são duas as 

disciplinas referentes a essa área, uma delas é chamada “Leitura e Produção de 

Texto” e nos traz em sua ementa o “estudo da teoria da comunicação, de técnicas 

de leitura, interpretação e produção de textos.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE DO PARANÁ/CORNÉLIO PROCÓPIO, 2013, p. 5). A outra é intitulada 

“Metodologia da Pesquisa Educacional” e traz em sua ementa: 

 

Normas técnicas para elaboração de trabalhos de graduação, 
projetos de pesquisa, monografias. Pesquisa científica e iniciação 
científica. Técnicas de Coleta de dados. Pesquisa bibliográfica e de 
campo na área educacional. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
NORTE DO PARANÁ/CORNÉLIO PROCÓPIO, 2013, p. 5). 

 
 

A outra disciplina chama-se “Pesquisa Educacional”, é ministrada na 

segunda série e sua ementa tem como proposta: 

 
 

Formação do pesquisador em educação. As diferentes abordagens 
de pesquisa em educação. Etapas de planejamento, realização e 
comunicação de um trabalho de pesquisa. Elaboração de projeto de 
pesquisa educacional. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO 
PARANÁ/CORNÉLIO PROCÓPIO, 2013, p. 7). 

 
 
 Na terceira série do curso temos uma disciplina que se chama 

“Trabalho de Conclusão de Curso I” e tem como ementa o “aprofundamento da 

elaboração de um projeto de pesquisa educacional. Orientação do processo de 

pesquisa. Seminários de pesquisa.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO 

PARANÁ/CORNÉLIO PROCÓPIO, 2013, p. 8). Apresenta, ainda, uma disciplina 

chamada “Trabalho de Conclusão de Curso II”, ministrada na quarta série e sua 

ementa é: “orientação para elaboração da monografia de conclusão de curso. 
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Normas para realização da monografia. Análise e discussão dos dados da pesquisa. 

Seminários.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ/CORNÉLIO 

PROCÓPIO, 2013, p. 11) 

A Resolução 026/2011 – CEPE/UENP que regulamenta o 

componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso nos cursos de graduação da 

UENP, em seu Art. 3º. apresenta que “o TCC constitui-se em componente curricular 

que deve contemplar aspectos pertinentes à área de formação, desenvolvido 

mediante acompanhamento, orientação e avaliação docente.” (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, 2011, p. 3) O Art. 4º nos mostra os objetivos 

que são: 

 
 

I. Formar o senso crítico e investigativo no futuro profissional na 
pesquisa;  
II. Propiciar o desenvolvimento da capacidade de análise crítica da 
realidade vivenciada;  
III. Possibilitar uma avaliação global do estudante para que possa 
atuar com competência no mundo do trabalho;  
IV. Contribuir com a comunidade em geral para possíveis soluções 
dos problemas investigados. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
NORTE DO PARANÁ, 2011, p. 3) 

 
 
E, ainda, o Art. 6°. fala que “o TCC deve ser cumprido dentro do 

período letivo, de acordo com o regulamento próprio.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO NORTE DO PARANÁ, 2011, p. 4). 

A Universidade Estadual do Paraná tem sete campi distribuídos pelo 

Estado, sendo dois deles em Curitiba, onde não há o curso de Pedagogia. O 

campus instalado em Paranavaí (FAFIPA – Faculdade Estadual de Educação, 

Ciências e Letras de Paranavaí) oferta o Curso de Pedagogia e encontramos duas 

matérias voltadas à pesquisa, uma delas intitulada “Metodologia de Pesquisa em 

Educação” ministrada na primeira série do curso e, uma outra chamada “Produção 

Cientifica”, presente na quarta série. Existe, ainda, uma disciplina optativa, 

“Metodologia da Pesquisa em Educação”. Não encontramos as ementas destas 

disciplinas e os dados referentes ao Trabalho de Conclusão de Curso no site da 

Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí. 

Há um campus em Paranaguá (FAFIPAR – Faculdade Estadual de 

Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá) onde há a oferta do curso de Pedagogia, 
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porém, não encontramos disponível no site o currículo com as disciplinas. Em 

relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, encontramos a Resolução nº 001/2012 

do Departamento de Educação sobre o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 

2012, onde no § 1º - Dos Critérios Gerais, fala que:  

 
 
Os alunos DEVERÃO escolher o tema da pesquisa a ser 
desenvolvida e o professor que orientará o trabalho levando em 
consideração as Linhas de Pesquisa e as áreas de atuação dos 
docentes do curso [...] e dentro dos prazos estabelecidos 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ/FAFIPAR, 2012, p. 1).   
 
 

O referido Regimento apresenta na Seção X – da Avaliação do 

Rendimento Escolar que no “último ano será obrigatória a apresentação de Trabalho 

de Conclusão de Curso – TCC” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ/FAFIPAR, 

2012, p. 17) 

Em União da Vitoria (FAFIUV – Faculdade Estadual de Filosofia, 

Ciências e Letras de União da Vitoria) também existe o curso de Pedagogia e há 

quatro disciplinas voltadas à pesquisa; A primeira é ministrada na primeira série do 

curso e chama-se “Pesquisa em Educação I”; a segunda intitulada “Pesquisa em 

Educação II” e a terceira chamada “Produção Textual” são apresentadas na 

segunda série. Referente ao Trabalho de Conclusão de Curso há uma disciplina 

intitulada “Produção da Monografia” que é ministrada da terceira serie do curso. 

Segundo o Regimento da FAFIUV, Seção VII – da Avaliação do Rendimento Escolar 

“§ 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso e/ou monografia possui regulamentação 

própria e deve constar no Projeto Pedagógico de Curso (PPC)” (p.17). Porém, no 

site, não encontramos o PPC do curso de Pedagogia, nem o ementário das 

disciplinas. 

No Campus de Apucarana (FECEA – Faculdade Estadual de 

Ciências Econômicas de Apucarana) foram encontradas três disciplinas 

relacionadas a essa área, porém no site não está disponível a ementa de nenhuma 

delas. A primeira é chamada de “Produção Textual” presente na primeira série, a 

segunda intitulada “Metodologia da Pesquisa Cientifica”, ministrada na segunda 

série e a última chama-se “Pratica da Pesquisa em Educação” e é ministrada da 

terceira série. Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, sãos dispostas 200 

horas, porém não há menção de disciplina própria para a realização do mesmo. 
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Na Universidade Estadual do Paraná, no campus de Campo Mourão 

há uma disciplina voltada à pesquisa intitulada “Introdução à Pesquisa em 

Educação” que é ministrada na primeira série. Em relação ao Trabalho de 

Conclusão de Curso há duas disciplinas, a primeira chama-se “Orientação de 

Estágio e Organização do Trabalho Anual de Curso (TAC)” é ministrada na terceira 

série, e outra disciplina é chamada “Orientação de Estágio e Trabalho de Conclusão 

de Curso” é ministrada na quarta série. Nenhuma ementa consta no currículo das 

disciplinas disponível no site da Universidade. De acordo com o Manual do Aluno, o 

Trabalho de Conclusão de Curso rege-se pelos Projetos Político-Pedagógicos de 

cada curso e regulamentos próprios. Porém, não encontramos no site o PPP do 

curso de Pedagogia desta Universidade. 

 

 

Tabela 1: Disciplinas relacionadas à pesquisa presentes nos Currículos das 

Universidades Públicas do Paraná. 

            SÉRIE 

 

 INSTITUIÇÃO 

 

1ª série 

 

2ª série 

 

3ª série 

 

4ª série 

 

5ª série 

UEL 6edu086 

Met. Trab. 

Cient. em 

Edu. B 

6edu094 

Pesq. Edu. 

6edu025 TCC 

II 

6edu038 TCC 

II 

6TCC610 

TCC III 

UEM Doc., 

análise e 

prod. de 

textos. 

Bases 

teóric.-met. 

para  pesq. 

Cient. em 

Edu. 

Mét.e Téc. de 

Pesq. em Edu. 

 

Met. de 

Planej. de 

Proj.de Pesq. 

em Edu. 

  

UEPG      

UFPR Pesquisa 

Educacional 

   TCC 

U 

N 

I 

Cascavel Metodologia 

da Pesquisa 

 Pesquisa 

Educacional 

  

Foz do Iguaçu Metodologia 

da Pesquisa 

em 

  Trabalho de 

Curso 
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O 

E 

S 

T 

E 

Educação 

Francisco 

Beltrão 

Metodologia 

da Pesquisa 

em 

Educação 

    

U 

N 

I 

C 

E 

N 

T 

R 

O 

Guarapuava Pesquisa 

em 

Educação I 

2158 

 Pesquisa em 

Educação II 

2165 

Pesquisa em 

Educação III – 

TCC 2176 

 

Irati Metod. da 

Pesq. em 

Ciências da 

Edu. I 0973/I 

Metod. da 

Pesq. em 

Ciências da 

Edu. II 0975/I 

Metod. da 

Pesq. em 

Ciências da 

Edu. III 0987/I 

  

U 

 

 

E 

 

 

N 

 

 

P 

Cornélio 

Procópio 

Leitura e 

Prod. de 

Texto 

 

Metod.da 

Pesq. 

Educacional 

Pesquisa 

Educacional 

TCC I TCC II  

Jacarezinho Metod.da 

Pesq. 

Científica 

 Planej. e Org. 

do TCC 

Planej. e 

Aval.doTCC. 

 

 

 

U 

 

N 

FAFIPA Metod.de 

Pesq. em 

Edu. 

  Produção 

Cientifica 

 

FAFIPAR      

FACEA Produção 

Textual 

Metod.da 

Pesq. 

Cientifica 

Pratica da 

Pesq. em Edu. 
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E 

 

S 

 

P 

 

A 

 

R 

 

FAFIUV Pesquisa 

em 

Educação I 

Pesquisa em 

Educação II 

 

Produção 

Textual 

Produção da 

Monografia 

  

Campo 

Mourão 

Introdução à 

Pesquisa 

em 

Educação 

Orient. de 

Estagio e 

Org. TAC 

Orient. de 

Estagio e 

Org.TCC 

  

Fonte: Própria autora. 

Nem todos os cursos pesquisados disponibilizam nos sites as 

ementas das disciplinas.  

Das ementas encontradas, “as normas para a realização de um 

trabalho cientifico” é o aspecto que mais aparece, principalmente nos primeiros 

anos, ou seja, nos Cursos da UEL, UEPG, UFPR, UENP de Jacarezinho e de 

Cornélio Procópio e na UEM, além de aparecer novamente na ementa de uma 

disciplina da UENP de Jacarezinho na terceira e na quarta série. 

Da mesma forma, “A elaboração do projeto de pesquisa” aparece 

em várias instituições em diferentes séries. Na UNICENTRO de Irati aparece na 

primeira, segunda e terceira serie, na UEL, assim como, na UENP de Cornélio 

Procópio aparece nas ementas da segunda e terceira séries; na UEM, UNIOESTE 

de Cascavel e na UNICENTRO de Guarapuava aparece nas ementas das terceiras 

séries. 

Os “fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa” aparecem nas 

ementas da UEL, UEPG, UFPR, UNICENTRO de Guarapuava e UNIOESTE de 

Cascavel, trabalhados, na maioria delas, durante a primeira série. Na UNICENTRO 

são trabalhados na terceira serie e na UNIOESTE, na quarta serie.  

“A construção do conhecimento cientifico” aparece nas ementas, 

principalmente das primeiras séries, na UEL, UFPR e UNIOESTE de Cascavel. Na 

UENP de Cornélio Procópio aparece na segunda série e na UEM, na terceira série.  
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“Diretrizes para leitura e produção de texto” aparecem na UEM, 

UEPG e UENP de Cornélio Procópio, todas, nas primeiras séries. 

“As etapas da pesquisa” aparecem nas ementas da UFPR 

trabalhada na primeira série e da UENP de Cornélio Procópio trabalhada na 

segunda série.  

“A elaboração de seminários, trabalhos e artigos” aparece nas 

ementas da UEPG, na primeira série e da UENP de Cornélio Procópio, na segunda 

série. 

“As diferentes abordagens da pesquisa” aparecem nas ementas da 

UEL e UENP de Jacarezinho na segunda série. 

“Os elementos epistemológicos da ciência” aparecem na UFPR, na 

primeira série. 

“A formação do pesquisador no processo de construção de 

conhecimento” é encontrado na UEL, trabalhado na primeira série. 

“A pesquisa como principio educativo e cientifico” encontra-se nas 

ementas da UNICENTRO de Irati e na UENP de Jacarezinho, ambas trabalhadas 

nas primeiras séries.  

“A relação entre pesquisa e prática pedagógica” é encontrada na 

ementa da disciplina trabalhada na primeira série da UNICENTRO de Irati.  

“A contribuição da pesquisa na formação da sociedade” é trabalhada 

na UEPG, na primeira série. 

“O papel da universidade na produção do conhecimento e na 

sociedade” foi encontrado na ementa da UEPG e na UNICENTRO de Irati nas 

primeiras séries.  

“A produção do conhecimento face às diferentes concepções de 

realidade” é encontrada na ementa na disciplina ministrada na primeira série da 

UNIOESTE de Cascavel. 

Aspectos sobre o “desenvolvimento do TCC” aparecem nas quartas 

séries da UENP de Jacarezinho e de Cornélio Procópio, na UNICENTRO de 

Guarapuava, na UFPR, na quinta série e, na UEL, aparece nas ementas da terceira, 

quarta e quinta série. 

Estes dados, relativos aos aspectos comuns encontrados nas 

matrizes curriculares das instituições investigadas, foram organizados numa tabela 

que consta no ANEXO. 
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Em todas as Instituições em que encontramos os regulamentos 

sobre o Trabalho de Conclusão de Curso, ele é considerado como elemento 

obrigatório para a obtenção do certificado de conclusão do curso.  

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina tem 

carga horária total de 3.244 horas, destas, 120 são dedicadas a duas disciplinas de 

pesquisa de 60 horas cada, e 340 horas dedicadas a três disciplinas voltadas ao 

TCC, ficando dividas em 120 horas, 160 horas e 60 horas. Da carga horária total do 

Curso, aproximadamente 3,5% são dedicadas às disciplinas de pesquisa e 

aproximadamente 10,5% dedicadas às disciplinas de TCC, o que totaliza 14% da 

carga horária destinada à pesquisa. 

Gráfico 1 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da UEL 

 
Fonte: Própria autora 

O curso de Pedagogia na Universidade Estadual de Maringá tem 

3.840 horas de carga horária total, sendo 170 horas voltadas a três disciplinas de 

pesquisa: duas delas com 34 horas e outra com 68 horas. Há uma disciplina de TCC 

com 138 horas. O curso dedica pouco mais de 8% da sua carga horária total a essas 

disciplinas, com aproximadamente 4,5% voltados às disciplinas de pesquisa e de 

3,5% aproximadamente para o TCC. 

Gráfico 2 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da UEM 

 
 

             Fonte: Própria autora 

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

3,5%
10,5%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

4,5% 3,5%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC

Comentado [C1]: Esta tabela ficou estranha 
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O Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

conta com uma carga horária de 3.498 horas. 68 horas são dedicadas a uma 

disciplina de pesquisa e 34 horas voltadas à disciplina de TCC. Portanto, a UEPG 

dedica aproximadamente 3% da carga para pesquisa, sendo 2% às disciplinas 

especificas e 1% para o TCC. 

Gráfico 3 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da UEPG 

 
 Fonte: Própria autora 

No curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná a carga 

horária total é de 3.200 horas, destas, 60 são dedicadas a uma disciplina de 

pesquisa e 210 horas dedicadas à disciplina de TCC. Para as disciplinas de 

pesquisa são dedicados aproximadamente 2% da carga horária total, já para a 

disciplina de TCC são dedicados aproximadamente 6,5%, o que equivale a um total 

de aproximadamente 8,5% da carga horária total. 

Gráfico 4 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da UFPR 

 
      Fonte: Próprio autor  

O Curso de Pedagogia do campus de Cascavel da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná tem carga horária total de 2.992 horas, destas, 68 são 

dedicadas a uma disciplina de pesquisa e não há disciplinas dedicadas ao TCC. 

Sendo assim, aproximadamente 2% da carga horária total são dedicadas à disciplina 

de Pesquisa.  

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

Série1; 
Disc. 

Pesquisa
; 2; 2%

Série1; 
Disc. 

TCC; 1; 
1%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC

91,5%

Série1; 
Disc. 

Pesquisa
; 2; 2%

6,5%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC
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Gráfico 5 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da UNIOESTE 

de Cascavel 

 
    Fonte: Própria autora 

O Curso ofertado pela Unioeste de Foz de Iguaçu tem uma carga 

horária total de 3.362 horas. Porém, não encontramos a carga horária de cada 

disciplina. Desta forma, não temos como constatar a carga que este Curso destina à 

pesquisa. 

No campus de Francisco Beltrão, a carga horária total é de 2.878 

horas. Da mesma forma que o campus de Cascavel, são dedicadas 68 horas, ou 

seja, 2,5% da carga horária total, a uma disciplina de pesquisa e não há disciplinas 

dedicadas ao TCC.  

Gráfico 6 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da UNIOESTE 

de Francisco Beltrão 

 
   Fonte: Própria autora 

O campus de Guarapuava da Universidade Estadual do Centro-

Oeste contém uma carga horária total de 3.213 horas, sendo 136 horas dedicadas a 

duas disciplinas de pesquisa, ambas com 68 horas. Em relação ao TCC, há uma 

disciplina com 68 horas. Totalizando, assim, aproximadamente 6% da carga horária 

total, sendo 4% dedicadas às disciplinas de pesquisa, e 2% dedicadas à disciplina 

de TCC.  

Gráfico 7 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da 

UNICENTRO de Guarapuava  

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

Série1; 
Disc. 

Pesquisa
; 2; 2%

Série1; 
Disc. 

TCC; 0; 
0%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

Série1; 
Disc. 

Pesquisa; 
2,5; 3%

Série1; 
Disc. 

TCC; 0; 
0%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC
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  Fonte: Própria autora 

No campus de Irati, a carga horária total é de 3.286 horas, destas, 

136 são distribuídas entre três disciplinas de pesquisa e outras 68 horas são 

destinadas para a disciplina de TCC. Assim, aproximadamente 6% da carga horária 

total é destinado a essas disciplinas, sendo 4% à pesquisa e 2% ao TCC. 

Gráfico 8 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da 

UNICENTRO de Irati  

 

 
         Fonte: Própria autora 

O campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte 

do Paraná tem carga horária de 3.328 horas, 288 horas são dedicadas a três 

disciplinas de pesquisa de 72 horas cada, e 216 horas dedicadas à disciplina de 

TCC, de 108 horas cada. Sendo assim, o campus de Cornélio Procópio dedica 

aproximadamente 15% a pesquisa, ou seja, 8,5% às disciplinas de pesquisa e 6,5% 

ao TCC.  

Gráfico 9 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da UENP de 

Cornélio Procópio 

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

Série1; 
Disc. 

Pesquisa; 
4; 4%

Série1; 
Disc. 

TCC; 2; 
2%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

Série1; 
Disc. 

Pesquisa; 
4; 4%

Série1; 
Disc. TCC; 

2; 2%
Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC
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           Fonte: Própria autora 

No campus de Jacarezinho, a carga horária total é de 3.480, destas, 

144 horas são dedicadas a duas disciplinas de pesquisa com 72 horas cada e 72 

horas dedicadas a uma disciplina de TCC. Assim, aproximadamente 6% da sua 

carga horária total são destinadas à pesquisa, sendo aproximadamente 4% às 

disciplinas de pesquisa e aproximadamente 2% ao TCC. 

Gráfico 10 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da UENP de 

Jacarezinho   

 
      Fonte: Própria autora 

A FAFIPA, campus de Paranavaí, da Universidade Estadual do 

Paraná tem carga horária total de 3.364 horas, 272 são dedicadas a duas disciplinas 

de pesquisa, cada uma com 136 horas. Não há nenhuma disciplina dedicada ao 

TCC. Sendo assim, a Universidade reserva aproximadamente 8% da sua carga 

horária total para as disciplinas relacionadas à pesquisa.  

Gráfico 11 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da 

UNESPAR – FAFIPA 

 
  Fonte: Própria autora 

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

8,5%
6,5%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

Série1; 
Disc. 

Pesquis
a; 4; 4%

Série1; 
Disc. 

TCC; 2; 
2%

Carga Horária
Total

Disc.
Pesquisa

Disc. TCC

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

Série1; 
Disc. 

Pesquisa; 
8; 8%

Série1; 
Disc. 

TCC; 0; 
0%

Carga
Horária Total

Disc.
Pesquisa

Disc. TCC
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Na FAFIPAR, campus de Paranaguá da Universidade Estadual do 

Paraná não foi encontrado nada relativo à carga horária e ementas das disciplinas. 

Na FAFIUV, campus de União da Vitória da Universidade Estadual 

do Paraná, a carga horária total é de 3.380 horas, 216 horas são dedicadas a três 

disciplinas de pesquisa, cada uma delas com 72 horas e uma disciplina voltada ao 

TCC, com 72 horas. Assim, aproximadamente 8% da carga horária total são 

destinadas à pesquisa, ou seja, 6% às disciplinas de pesquisa e 2% ao TCC. 

Gráfico 12 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da 

UNESPAR – FAFIUV 

 

 
  Fonte: Própria autora 

A FACEA, campus de Apucarana da Universidade Estadual do 

Paraná, tem carga horária total de 3.390 horas, destas, 240 são dedicadas à 

pesquisa, dividida em três disciplinas, uma com 120 horas e as outras duas com 60 

horas cada uma, e nenhuma disciplina dedicada ao TCC. Sendo assim, 

aproximadamente 7% da carga horária são dedicadas à disciplina de pesquisa. 

Gráfico 13 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da 

UNESPAR - FACEA  

 
  Fonte: Própria autora 

O campus de Campo Mourão da Universidade Estadual do Paraná 

tem carga horária total de 3.380 horas, 108 horas são dedicadas a uma disciplina de 

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

Série1; 
Disc. 

Pesquisa; 
6; 6%

Série1; 
Disc. 

TCC; 2; 
2%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC

Série1; 
Carga 

Horária 
Total; …

Série1; 
Disc. 

Pesquisa; 
7; 7%

Série1; 
Disc. 

TCC; 0; 
0%

Carga Horária
Total

Disc. Pesquisa

Disc. TCC



36 
 

pesquisa e 288 dedicadas a duas disciplinas de TCC. O curso dedica 

aproximadamente 11,5% da sua carga horária total a essas disciplinas, 3% à 

disciplina de pesquisa e 8,5% às disciplinas de TCC. 

Gráfico 14 – Carga horária dedicada às disciplinas de Pesquisa e TCC da 

UNESPAR de Campo Mourão 

 
    Fonte: Própria autora 

Das instituições analisadas, das quais encontramos dados 

disponíveis, pudemos perceber que a UENP – Campus de Cornélio Procópio é a 

que destina maior carga horária para a pesquisa e a UNIOESTE – Campus de 

Cascavel é a que dedica menor tempo. 

Gráfico 15 - Comparação da carga horária dedicada à Pesquisa nos Cursos de 

Pedagogia das Universidades Publicas do Paraná. 

 
       Fonte: Própria Autora 

Das Instituições analisadas, em que encontramos o ementário e a 

carga horária disponíveis, o campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual 

no Norte do Paraná é o que dedica maior tempo às disciplinas de Pesquisa, e a 

UFPR é a Instituição que dedica menos tempo.  Não encontramos no site da 

88,5%
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UNESPAR – FAFIPAR e da UNIOESTE de Foz do Iguaçu a carga horária das 

disciplinas. 

Gráfico 16 – Comparação da carga horária dedicada às disciplinas de pesquisa das 

Universidades Publicas do Paraná 

 
    Fonte: Própria autora. 

Das instituições que contam com a disciplina de TCC, a 

Universidade Estadual de Londrina é a que dedica maior carga horária ao TCC, 

sendo cerca de 10% de sua carga horária total, ou seja, 340 horas. A Universidade 

Estadual do Paraná de União da Vitoria, a FAFIUV dedica cerca de 2% de sua carga 

horária total, ou seja, 72 horas. Assim, é a que dedica menor carga horária para o 

TCC.  

A Universidade do Centro-Oeste do Paraná de Guarapuava e Irati, a 

Universidade Estadual do Norte do Paraná de Jacarezinho, a Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná de Francisco Beltrão e de Cascavel, mesmo tendo o Trabalho 

de Conclusão de Curso como requisito obrigatório para a obtenção do diploma, não 

oferecem disciplinas especificas de TCC. Além disso, a Universidade Estadual do 

Paraná de Paranavaí, a FAFIPA e a FACEA de Apucarana também não trazem 

disciplinas voltadas para o TCC, porém nessas Universidades não encontramos 

nada relativo à obrigatoriedade do Trabalho de Conclusão de Curso no curso de 

Pedagogia. 

Gráfico 17 – Comparação da carga horária dedicada à disciplina de TCC das 

Universidades Publicas do Paraná 
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Comentado [C2]: Não entendi a diferença destas duas 
afirmações e das duas tabelas. 
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            Fonte: Própria Autora 

Assim, podemos observar que, de uma forma ou de outra, todos os 

Cursos de Pedagogia oferecidos pelas Universidades Estaduais do Paraná têm 

contemplado a pesquisa nas matrizes curriculares.  

Cremos que o fato novo é a existência do TCC nos cursos, pois nem 

sempre ele foi considerado uma atividade acadêmica regular. Como exemplo, 

podemos mencionar o Curso da UEL, o qual implantou o TCC como atividade 

acadêmica regular a partir da Reformulação de 2006. 

Apresentamos como as Instituições trabalham a pesquisa e o TCC 

em disciplinas, porém não é só por intermédio de disciplinas que a pesquisa está 

presente nas Universidades, ela deve estar vinculada a todas as atividades 

acadêmicas. 

Mas, este levantamento de dados nos proporcionou um panorama a 

respeito da dedicação dos cursos de Pedagogia à pesquisa, especificamente naquilo 

que é demonstrado pelos seus currículos. 
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5 CONCLUSÃO: 

 

Ao término do trabalho, percebemos que a Pesquisa está presente 

nos currículos das Universidades públicas paranaenses de várias formas e que, a 

grande maioria das instituições apresenta disciplinas especificas voltadas à 

Pesquisa.  

Um dos principais ícones da pesquisa presente nas Universidades é 

o Trabalho de Conclusão de Curso. A partir deste dado, podemos afirmar que a 

formação inicial dos pedagogos nestas instituições está voltada para o papel do 

pedagogo/pesquisador. Para referendar nossa afirmação, temos: 

 
 

Os Trabalhos de Conclusão de Curso, apesar de suas limitações, já 
representam uma forma de se envolver os alunos nos procedimentos 
concretos da pesquisa científica. Além de eventual contribuição de 
seus conteúdos, esses trabalhos serão válidos exercícios da prática 
da pesquisa. (SEVERINO, 2010, p. 4) 

 
 

A Universidade deve proporcionar aos alunos conhecimentos e 

experiências necessárias para formar bons profissionais para a sociedade. Cremos 

que a pesquisa é o caminho mais adequado para atingir este fim, inclusive, para se 

alcançar os objetivos da própria aprendizagem. 

De uma forma ou de outra, todas as instituições pesquisadas 

contemplam a pesquisa em seus currículos. Assim, esperamos que esta 

configuração curricular nos encaminhe para uma formação inicial em que os 

estudantes aprendam a exercer a autonomia, a capacidade de construir novos 

conhecimentos e posicionamentos frente à educação e ao mundo. 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [C4]: A FOLHA E o ANEXO VC DEVE COLOCAR  
SEPARADO PORQUE NÃO são numerados 
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ANEXO A 


