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PLANO ESPECIAL DE MATRIZ CURRICULAR 

 

Introdução 

A Pandemia que se pensava passageira se apresentou duradoura para além das 

expectativas. Este fenômeno impôs à sociedade de uma maneira ampla e irrestrita a 

ressignificação de práticas nas mais diversas áreas, alterando assim significativamente o 

cotidiano de todos. 

Na Universidade Estadual de Londrina retomamos as aulas pela via do ensino 

remoto em meados do ano de 2020 e neste formato concluímos o ano letivo. 

Nossa previsão era de trabalhar em três fases: forma remota, híbrida e presencial. 

Em função do aumento do número de casos de COVID-19 e, também, pela demora na 

vacinação da população, os órgãos de decisão da universidade decidiram manter o 

formato remoto para o ano letivo de 2021. Destarte, as atividades que serão 

desenvolvidas de forma remota são aquelas síncronas e assíncronas. 

As atividades síncronas acontecerão mediadas por tecnologias digitais de 

comunicação e informação em que docentes e estudantes estarão conectados 

simultaneamente; nas assíncronas não há interação direta entre docentes e estudantes, 

os materiais pedagógicos são disponibilizados em espaços virtuais tais como o classroom 

e o moodle e seu acesso pelos estudantes se dá a qualquer tempo. 

No curso de Pedagogia estamos trabalhando na consecução de dois currículos 

concomitantemente. Aquele implantado em 2010, no qual oferecemos a quarta e a quinta 

série e outro implantando em 2019 com primeiro, terceiro e quinto semestres. Ambos 

são fruto de adequação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN). 



 
 

Para as atividades da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do quarto 

ano manteremos reservado um dia da semana.  Neste, os estudantes estarão dispensados 

das aulas para se dedicarem à elaboração do TCC sob orientação regular dos docentes 

orientadores. 

No que diz respeito ao Estágio Curricular Supervisionado, esse será ofertado de 

acordo com a normativa da UEL e dos órgãos governamentais responsáveis pela 

regulação da matéria, em especial das autoridades sanitárias. 

A Coordenação de Estágio em conjunto com os Coordenadores dos Núcleos 

Integradores de Estágio elaborarão um plano para o cumprimento da carga horária da 

disciplina que irá anexo a este plano. 

Na semana de recepção aos estudantes realizaremos atividades com vistas à 

integração dos ingressantes aos demais estudantes do curso nos turnos matutino e 

noturno, seguindo a programação estabelecida no calendário acadêmico para os cursos 

de graduação e da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 

 Como parte da programação de recepção realizaremos reuniões remotas por 

série para apresentar o Plano de Especial de Matriz Curricular, explicar os mecanismos e 

formas de operacionalização do mesmo, assim como para esclarecer dúvidas sobre temas 

e questões acerca das aulas, estágios e demais atividades curriculares. 

No que tange à oferta das disciplinas, os docentes do curso decidiram retomar o 

formato semestral, considerando para efeito de contagem da carga horária das disciplinas 

o tempo de trabalho síncrono e assíncrono bem como aquela necessária para execução 

das atividades propostas pelos docentes, além dos eventos promovidos pelo Colegiado 

do Curso. 

De acordo com a Resolução Cepe N ° 027/2020, a organização das atividades 

acadêmicas, no ensino remoto emergencial, deverá considerar os princípios, a saber: l- 

qualidade da formação; II- inclusão social; Ill- segurança sanitária. 



 
 

A qualidade da formação prevista no perfil profissional do curso deverá ser 

garantida durante o ensino remoto emergencial, observada também quando da 

composição do material didático, da seleção dos textos, da organização do roteiro de 

estudos, das atividades previstas para a unidade de conteúdo selecionada e do processo 

avaliativo, garantindo aos estudantes para cada uma das ações previstas na unidade: 

 

I- a integralidade da carga horária da atividade académica; 
II- a igualdade de conteúdo e a equivalência da formação, 
independentemente dos formatos de ensino oferecidos, seja por meios 
digitais ou não. 
 

Para inclusão social se faz necessário: 

l- identificar continuamente no curso, por série ou período, os 
estudantes que poderão acompanhar as atividades do ensino 
remoto emergencial e os que necessitarão de plano alternativo e 
recursos para o cumprimento da atividade programada, mantendo 
as condições para permanência estudantil na Universidade; 
II- garantir as condições de inclusão social para todos os 
estudantes matriculados no curso, por série ou período, sendo que 
sem esta não se poderá iniciar as atividades por via não presencial. 

 

A resolução ainda estabelece no seu artigo 5º:  

Todos os materiais a serem utilizados nas atividades deverão ser 
disponibilizados pelo docente aos estudantes, levando em consideração 
as limitações de acesso impostas pelo período de pandemia da Covid-19, 
que poderão incluir, entre outros: l- indicação de livros e material 
didático disponíveis nas bases e repositórios virtuais; II- textos 
digitalizados ou fotocopiados a depender do acesso aos recursos digitais; 
Ill- indicação de vídeos, podcasts, notícias e outros materiais disponíveis 
online; IV- vídeo aulas ou áudios/podcasts preparadas pelos docentes; V- 
listas de exercícios objetivos e/ou subjetivos; VI- estudo dirigido, 
orientação de leituras e orientação de atividades; VIl- elaboração de 
portfólios, resenhas e resumos. 

 

Os materiais produzidos pelo docente deverão ficar disponíveis aos estudantes 

durante todo o período da atividade acadêmica/disciplina/ módulo, permitindo que o 

estudante consiga gerenciar seus horários de estudo e realizar as atividades, não havendo 



 
 

restrição de acesso a dias e horários limitados. Os colegiadas, junto aos docentes 

responsáveis, deverão criar mecanismos que garantam o acesso ao conteúdo das aulas ou 

a gravação das aulas. 

Quanto à frequencia, será computada de acordo com o acompanhamento e 

realização das atividades indicadas pelos docentes. 

A avaliação das atividades didáticas ocorrerá remotamente, conforme as 

normativas do período de excepcionalidade da pandemia, e poderá ser retomada 

presencialmente, quando for autorizado o retorno presencial. 

Importante observar que, quando da avaliação das atividades didáticas deve-se 

privilegiar o processo coletivo de ensino e aprendizagem dos estudantes, o alcance dos 

objetivos propostos pela atividade, o engajamento dos estudantes e a capacidade de 

trabalhar com os conceitos e conteúdos desenvolvidos no bimestre/semestre.  

Devido às diferentes condições individuais de acesso e de trabalho remoto dos 

estudantes, uma eventual avaliação individual não deverá ser realizada em atividades 

síncronas sem a anuência mútua, devendo haver flexibilidade nos prazos de entrega de 

atividades.  

Deverá ocorrer no mínimo 2 (duas) avaliações por atividade acadêmica/ 

disciplina/ módulo tanto anuais como semestrais, por período letivo. Nesta, deve-se 

privilegiar uma reflexão crítica e contínua do processo coletivo de ensino e 

aprendizagem, analisando os resultados obtidos para, a partir deles, propor 

reorganização de estratégias, procedimentos e materiais didáticos. Os critérios para a 

correção devem estar claros e bem definidos, observando-se o caráter formativo, sem 

visar exclusivamente o resultado final. O docente terá autonomia para fixar prazos 

mínimos e máximos para entrega de atividades bem como os instrumentos avaliativos, 

atendendo  



 
 

Ainda sobre a questão da avaliação, toda estratégia de avaliação escolhida, 

incluído o material produzido pelos estudantes como recursos/instrumentos, deve 

possibilitar registro e guarda do material, resguardando o direito de revisão, caso 

solicitado, conforme normativas da UEL.  

Os os materiais e tarefas para as aulas remotas devem ser disponibilizados pelos 

docentes com tempo suficiente para que os estudantes as acessem e as leiam/executem 

com qualidade e devida apropriação.  

A indicação do Colegiado de curso e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) é que 

os docentes indiquem livros e material didático disponíveis nas bases e repositórios 

virtuais;textos digitalizados ou fotocopiados;vídeos preparados pelos docentes; listas de 

exercícios;estudo dirigido, orientação de leituras e orientação de atividades; e elaboração 

de portfólios, resenhas e resumos. Faz-se fundamental que os docentes atentem para a 

relação quantidade/qualidade dos materiais e atividades indicadas aos estudantes. 

A seguir, apresentamos a organização curricular a ser executada no curso de 

Pedagogia. 

TURNO NOTURNO 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

HORÁRIO 

TURMA 1000 TURMA 2000 

Sala Sala 

1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 

SEG 19h15 – 

22h50 

1EDU032 
Educação e diversidade 

1EDU040 
Didática e Teorias 
pedagógicas  

1EDU031 
Filosofia e Educação: 
Antropologia 

1EDU038 
Fundamentos da 
Educação Infantil 

 

TER 

19h15–
20h55 

1EDU036 
História da Educação e 
a produção da Escola 
Moderna 

1EDU042 
Psicologia da 
Educação I  

1EDU035 
Sociologia da 
Educação  

1EDU039 
Psicologia da 
Educação I  21h10–

22h50 

 

QUA 

19h15 – 

22h50 

1EDU031 
Filosofia e Educação: 
Antropologia 

1EDU037 
Didática, Tecnologia 
e Aprendizagem  

1EDU036 
História da Educação e 
a produção da Escola 
Moderna 

1EDU040 
Didática e Teorias 
pedagógicas 

 19h15–
20h55 

1EDU034 
Políticas Educacionais 

1EDU041 
Política Ed. 
Brasileira 

1EDU033 
Met. Trab. Cient. Ed. I 

1EDU039 
Met. Trab. Cient. Ed. 
II 



 
 

QUI 21h10–
22h50 

1EDU033 
Met. Trab. Cient. Ed. I 

1EDU039 
Met. Trab. Cient. 
Ed. II 

1EDU034 
Políticas Educacionais 

1EDU041 
Política Ed. Brasileira 

 

SEX 

19h15 – 

22h50 

1EDU035 
Sociologia da Educação  

1EDU038 
Fundamentos da 
Educação 
Infantil 

1EDU032 
Educação e 
diversidade  

1EDU037 
Didática, Tecnologia 
e Aprendizagem  

 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 

HORÁRIO 
TURMA 1000 TURMA 2000 

SALA 685 SALA 686 

3º SEM 4º SEM* 3º SEM 4º SEM 

 

SEG 

 
19h15 
– 
22h50 

1EDU044 
Didática, Planejamento 
e 
Aprendizagem   

1EDU061 
Didática da Geografia  

1EDU047 
Educação Especial  

1EDU051 
Pressupostos Teórico 
Metodológicos da Pré-
Escola 

 

TER 
19h15 
22h50 

1EDU043 
Gestão Escolar e 
Currículo  

1EDU051 
Pressupostos Teórico 
Metodológicos da Pré-
Escola  

1EDU044 
Didática, Planejamento 
e Aprendizagem   

1EDU050 
Filosofia e Educação: 
Ética E 
Estética  

 

QUA 
19h15 
22h50 

1EDU047 
Educação Especial  

1EDU053 
Psicologia da 
Educação II 

1EDU045 
Pressupostos Teóricos 
Metodológicos com 
Bebês  

1EDU049 
Pesquisa Educacional 
II 

1EDU049 
Pesquisa Educacional 
II 

1EDU048 
Currículo da Educação 
Infantil 

 

QUI 
19h15 
22h50 

1EDU045 
Pressupostos Teóricos 
metodológicos com 
Bebês 

1EDU050 
Filosofia e Educação: 
Ética E 
Estética 

1EDU043 
Gestão Escolar e 
Currículo 

1EDU061 
Didática da Geografia 

 

SEX 

19h15 
20h55 

1EDU046 
Pesquisa Educacional 
I 

1EDU048 
Currículo da Educação 
Infantil 

1EDU046 
Pesquisa Educacional 
I 

1EDU053 
Psicologia da 
Educação II 

21h10 
22h50 

1EST677 
Estágio 
Supervisionado da 
Educação Infantil I – 
Núcleo Integrador I 

1EST678 
Estágio 
Supervisionado da 
Educação Infantil I – 
Núcleo Integrador II 

1EST677 
Estágio 
Supervisionado da 
Educação Infantil I – 
Núcleo Integrador I 

1EST678 
Estágio 
Supervisionado da 
Educação Infantil I – 
Núcleo Integrador II 

 

 

 



 
 

QUINTO SEMESTRE 

 

HORÁRIO 

TURMA 1000 TURMA 2000 

SALA 685 SALA 686 

5º SEM 6º SEM 5º SEM 6º SEM 

 

SEG 

 

19h15–
20h55 

1EDU055 
História da 
Educação Brasileira 
da Colônia ao 
Império   

1EDU052 
Didática de Língua 
Portuguesa para os 
Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental  

1EDU054 
Psicologia da 
Educação III  
  

1EDU063 
Gestão Escolar: 
princípios da formação 
do Pedagogo  

 

21h10–
22h50 

1EDU054 
Psicologia da 
Educação III  

1EDU055 
História da 
Educação Brasileira 
da Colônia ao 
Império 

 

TER 

 

19h15 – 

22h50 

1EDU057 
Didática da 
Matemática para os 
Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

1EDU062 
Organização do 
Trabalho Pedagógico 
na Gestão Não Escolar  

1EDU058 
Didática da História 
para os Anos Iniciais 
do ensino 
Fundamental 

1EDU060 
Didática de Ciências da 
Natureza para os Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental 
Patrícia Lackchmi 
1EDU 064 História da 
Educação Brasileira da 
Segunda Metade do 
século XIX ao final da 
1ª República 

 

QUA 

 

19h15–
20h55 

1EDU056 
Didática da 
Alfabetização para 
os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

1EDU063 
Gestão Escolar: 
princípios da formação 
do Pedagogo  

1EDU057 
Didática da 
Matemática para os 
Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

1EDU052 
Didática de Língua 
Portuguesa para os 
Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 

21h10–
22h50 

 

QUI 

 

19h15 – 

22h50 

1EDU058 
Didática da História 
para os Anos Iniciais 
do ensino 
Fundamental 

1EDU060 
Didática de Ciências da 
Natureza para os Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 
1EDU056 
Didática da 
Alfabetização para 
os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

1EDU062 
Organização do 
Trabalho Pedagógico 
na Gestão Não Escolar   

 

SEX 

 

19h15 – 

22h50 

1EDU059 
Filosofia da 
Educação: 
epistemologia 

1EDU 064 História da 
Educação Brasileira da 
Segunda Metade do 
século XIX ao final da 
1ª República 

1EDU059 
Filosofia da 
Educação: 
epistemologia 

1EDU060 
Didática de Ciências da 
Natureza para os Anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental 

1EST679 
Estágio dos Anos 
Iniciais I – Núcleo 
Integrador III 

1EST680 
Estágio dos Anos 
Iniciais II – Núcleo 
Integrador IV 

1EST679 
Estágio dos Anos 
Iniciais I – Núcleo 
Integrador III 

1EST680 
Estágio dos Anos 
Iniciais II – Núcleo 
Integrador IV 

 

 

 



 
 

QUARTA SÉRIE 

 

HORÁRIO 
TURMA 1000 TURMA 2000 

SALA 691 SALA 692 

1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 

SEG  

19h15 – 

22h50 

 
6EDU144 
Didática da 
Geografia 

6EDU 113 
Saberes e Fazeres do 
Prof. Dif. de 
aprendizagem 

 
6EDU143 
Didática de 
História 

6EDU110 
Educação e Trabalho  

 

TER 

 

19h15 – 

22h50 

6EDU143 
Didática das 
Ciências da 
natureza 

6EDU110 
Educação e Trabalho   

6EDU141 
Didática da Língua 
Portuguesa 

6EDU145 
Educação de Jovens e 
Adultos 

 

QUA 

 

19h15 – 

22h50 

6EDU142 
Didática de 
História  

6EDU106 
Coord. Do trabalho ped. 
Em espaços ed. não 
formal 

6EDU144 
Didática da 
Geografia  

6EDU 113 
Saberes e Fazeres do 
Prof. Dif. de 
aprendizagem 

 

QUI 

 

19h15 – 

22h50 

6EDU141 
Didática da Língua 
Portuguesa 

6EDU145 
Educação de Jovens e 
Adultos 

6EDU143 
Didática das 
Ciências da 
natureza 

6EDU106 
Coord. Do trabalho ped. 
Em espaços ed. não 
formal 

SEX 08h20 – 

11h55 

6TCC609 6TCC609 

 

QUINTA SÉRIE 

 

HORÁRIO 
TURMA 1000 TURMA 2000 

SALA 695 SALA 696 

1º SEM 1º SEM 

 

SEG 

 

19h15 – 22h50 

6EDU115 
Tópicos Especiais em Didática  

6EDU146  
Tópicos Especiais em História da Educação  

 

TER 

 

19h15 – 20h05 

6EDU112 
Filosofia e Educação: Aspectos Axiológicos  

6EDU115 
Tópicos Especiais em Didática  

QUA 
 

19h15 – 22h50 

6EDU114 
Libras 

6EDU114 
Libras 

 

QUI 

 

19h15 – 22h50 

6EDU146 
Tópicos Especiais em História da Educação 

6EDU112 
Filosofia e Educação: Aspectos Axiológicos 

 

SEX 

 

19h15 – 22h50 

6TCC610 TCC III 6TCC610 TCC III 
 



 
 

TURNO MATUTINO 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

HORÁRIO 

TURMA 3000 TURMA 4000 

SALA 685 SALA 686 

1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 

SEG 08h20 – 

11h55 

1EDU032 
Educação e Diversidade 

1EDU040 
Didática e Teorias 
pedagógicas 

1EDU036 
História da Educação e 
a produção da Escola 
Moderna 

1EDU037 
Didática, Tecnologia 
e aprendizagem 

 

TER 
08h20 –
11H55 
 

1EDU036 
História da Educação e 
a produção da Escola 
Moderna 

1EDU042 
Psicologia da 
Educação i 

1EDU032 
Educação e Diversidade  

1EDU038 
Fundamentos da 
Educação Infantil 

 

QUA 

 

08h20 – 

11h55 

1EDU031 
Filosofia e Educação: 
Antropologia 

1EDU037 
Didática, Tecnologia 
e aprendizagem 

1EDU035 
Sociologia da Educação 

1EDU042 
Psicologia da 
Educação I 

 

QUI 

 

08h20 –
10h00 

1EDU033 
Met. Trab. Cient. Ed. I 

1EDU041 
Política Ed. 
Brasileira II 

1EDU034 
Políticas Educacionais I  

1EDU039 
Met. Trab. Cient. 
Ed. II 

 

10h15 – 

11h55 

1EDU034 
Políticas Educacionais 

1EDU039 
Met. Trab. Cient. 
Ed. II 

1EDU031 
Filosofia e Educação: 
Antropologia 

1EDU041 
Política Ed. 
Brasileira 

 

SEX 

 

08h20 – 

11h55 

1EDU035 
Sociologia da Educação  

1EDU038 
Fundamentos da 
Educação Infantil 

1EDU033 
Met. Trab. Cient. Ed. I 

1EDU040 
Didática e Teorias 
pedagógicas 1EDU031 

Filosofia e Educação: 
Antropologia 

 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 

HORÁRIO 

TURMA 3000 TURMA 4000 

SALA 685 SALA 686 

3º SEM 4º SEM* 3º SEM 4º SEM 

 

SEG 

 

08h20 

– 

11h55 

1EDU043 
Gestão Escolar e 
Currículo 

1EDU051 
Pressupostos Teórico 
Metodológicos da Pré-
Escola 

 
1EDU045 
Pressupostos Teóricos 
Metodológicos com 
Bebês 

1EDU053 
Psicologia da 
Educação II  
Ana Cristina Amado 

1EDU048 
Currículo na Educação 
Infantil 

 

TER 

 1EDU045 1EDU050 
Filosofia e Educação: 
Ética e Estética 

1EDU043 
Gestão Escolar e 
Currículo 

1EDU051 



 
 

08h20 

– 

11h55 

Pressupostos Teóricos 
metodológicos com 
Bebês 

Pressupostos Teórico 
Metodológicos da Pré-
Escola 

 

QUA 

 

08h20 

– 

11h55 

1EDU044 
Didática, 
Planejamento e 
Aprendizagem 

 1 EDU 061 
Didática da 
Geografia  para os 
Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

1EDU047 
Educação Especial 

1EDU050 
Filosofia e Educação: 
Ética e 
EstéticA 

 

 

QUI 

 

08h20 

–
10h00 

 
1EDU047 
Educação Especial 

1EDU049 
Pesquisa Educacional 
II 

 
1EDU044 
Didática, 
Planejamento e 
Aprendizagem 

 1 EDU 061 
Didática da Geografia 
p/ os Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

 

10h15 

11h55 

1EDU053 
Psicologia da 
Educação II 

 

 

SEX 

 

08h20 

10h00 

1EDU046 
Pesquisa Educacional 
I 

1EDU048 
Currículo na Educação 
Infantil  

1EDU046 
Pesquisa Educacional 
I 

1EDU049 
Pesquisa Educacional 
II 

 

10h15  

11h55 

1EST677 
Estágio 
Supervisionado da 
Educação Infantil I – 
Núcleo Integrador I 

1EST678 
Estágio 
Supervisionado da 
Educação Infantil II – 
Núcleo Integrador II  

1EST677 
Estágio 
Supervisionado da 
Educação Infantil I – 
Núcleo Integrador I 

1EST678 
Estágio 
Supervisionado da 
Educação Infantil II – 
Núcleo Integrador II  

 

QUINTO SEMESTRE 

 

HORÁRIO 

TURMA 3000 TURMA 4000 

SALA  SALA  

5º SEM 6º SEM* 5º SEM 6º SEM 

 

SEG 

 

08h20  

11h55 

1EDU056 
Didática de 
alfabetização para os 
Anos Iniciais do Ensino 
fundamental 

1EDU063 
Gestão Escolar: 
princípios da 
formação do 
Pedagogo 

1EDU058 
Didática de 
História para os 
Anos Iniciais do 
Ensino 
fundamental 

1EDU062 
Organização do 
Trabalho Pedagógico 
na Gestão Não Escolar 

 

TER 

 

08h20 

11h55 

1EDU058 
Didática de História 
para os Anos Iniciais 
do Ensino fundamental 

1EDU 052 
Didática de Lingua 
Portuguesa para os 
Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

1EDU057 
Didática da 
Matemática para 
os Anos Iniciais 
do Ensino 
Fundamental 

1EDU060 
Didática de Ciências da 
Natureza para os anos 
Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 

QUA 

 

08h20 

11h55 

1EDU 057 
Didática da Matemática 
para os Anos Iniciais 
do Ensino 
Fundamental 

1EDU062 
Organização do 
Trabalho Pedagógico 
na Gestão Não 
Escolar 

1EDU056 
Didática de 
alfabetização 
para os Anos 
Iniciais do 
Ensino 
Fundamental 

1EDU063 
Gestão Escolar: 
princípios da formação 
do Pedagogo 



 
 

 

 

QUI 

 

08h20 

10h00 

1EDU054 
Psicologia da 
Educação III 

1EDU 064 História da 
Educação Brasileira 
da Segunda Metade 
do século XIX ao final 
da 1ª República 

1EDU055 
História da 
Educação 
Brasileira da 
Colônia ao 
Império 

1EDU 052 
Didática de Lingua 
Portuguesa para os 
Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 

10h15  

11h55 

1EDU055 
História da Educação 
Brasileira da Colônia 
ao Império 

1EDU060 
Didática de Ciências 
da Natureza para os 
anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

1EDU054 
Psicologia da 
Educação III 

 

 

SEX 

 

08h20 

10h00 

1EDU059 
Filosofia e Educação: 
Epistemologia 

1EDU060 
Didática de Ciências 
da Natureza para os 
anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

1EDU059 
Filosofia e 
Educação: 
Epistemologia 

1EDU 064 História da 
Educação Brasileira da 
Segunda Metade do 
século XIX ao final da 
1ª República 

 

10h15 

11h55 

1EST679 
Estágio dos Anos 
Iniciais I – Núcleo 
Integrador III 

Estágio dos Anos 
Iniciais I – Núcleo 
Integrador IV 

1EST680 
Estágio dos 
Anos Iniciais I – 
Núcleo 
Integrador III 

Estágio dos Anos 
Iniciais I – Núcleo 
Integrador IV 

 

 

QUARTA SÉRIE 

 

HORÁRIO 
TURMA 3000 TURMA 4000 

SALA 693 SALA 694 

1º 

SEM 

2º SEM 

 

 

SEG 

 

08h20 

– 

11h55 

6EDU143 
Didática da Ciência da 
natureza 

6EDU145  
Educação de Jovens 
e adultos 

6EDU142 
Didática da 
História 

6EDU113 
Saberes e fazeres do 
Prof. Dif. de 
Aprendizagem 

 

TER 

 

08h20 

– 

11h55 

6EDU144 
Didática da Geografia 
Andrea  

6EDU113 
Saberes e fazeres do 
Prof. Dif. de 
Aprendizagem 

6EDU141 
Didática da 
Língua 
Portuguesa 

6EDU145  
Educação de Jovens e 
adultos 

 

QUA 

 

08h20 

– 

11h55 

6EDU142 
Didática da História 

6EDU110 
Educação e Trabalho 

6EDU143 
Didática da 
Ciência da 
natureza 

6EDU106  
Coord. do Trab. Ped. 
em espaços educ. não 
formal 

 

QUI 

 

08h20 

– 

11h55 

6EDU141 
Didática da Língua 
Portuguesa 

6EDU106  
Coord. do Trab. Ped. 
em espaços educ. 
não formal 

6EDU144 
Didática da 
Geografia 

6EDU110 
Educação e Trabalho 

SEX 08h20  

11h55 

6TCC609 6TCC609 

 



 
 

QUINTA SÉRIE 

 

HORÁRIO 
TURMA 3000 TURMA 4000 

SALA 695 SALA 696 

1º SEM 1º SEM 

SEG 
 

08h20 – 11h55 

6EDU115 

Tópicos Especiais em Didática 

6EDU112 

Filosofia e Educação: Aspectos Axiológicos 

TER 
 

08h20 – 11h55 

6EDU146 

Tópicos Especiais em História da Educação 

6EDU115 

Tópicos Especiais em Didática 

QUA 
 

08h20 – 11h55 

6EDU114 

Libras 

6EDU114 

Libras  

6EDU114 

Libras 

6EDU114 

Libras 

QUI 08h20 – 11h55 6EDU112 

Filosofia e Educação: Aspectos Axiológicos 

6EDU146 

Tópicos Especiais em História da Educação 

SEX 08h20 – 11h55 6TCC610 TCC III 6TCC610 TCC III 

 

 

 

Considerações finais 

Durante o período em que perdurar as excepcionalidades decorrentes da pandemia 

COVID-19, os membros do Colegiado de curso e do NDE envidarão esforços para, 

continuamente, identificar os estudantes que não poderão acompanhar as atividades do ensino 

remoto para elaborarmos um plano alternativo para o cumprimentodas atividades das 

disciplinas. 

Outra preocupação é com as condições para permanência estudantil na UEL por isso, 

manteremos contato com o Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC) e com o Núcleo de 

Acessibilidade (NAC) com o fito de garantir as condições de inclusão e permanência na 

universidade. 

Outra frente de trabalho, a fim de garantir a qualidade da formação dos estudantes do 

curso, serão as ações e estudos desenvolvidos no âmbito dos Grupos de Trabalho (GT) de 

Acessibilidade Social e Acessibilidade Tecnológico do Centro de Educação, Comunicação e 

Artes (CECA).  



 
 

 

ANEXOS 
 
Trabalho de Conclusão de curso (TCC) 
 
Orientações 
Receber o trabalho com antecedência de duas a quatro semanas, enviar para os pares da 
banca por e-mail em formato PDF, com cópia para a coordenação de TCC 
(coordenacaoped@uel.br) 
 
Após esse processo a coordenação de TCC irá publicar os dados referentes à banca em um 
edital virtual na página do colegiado para amplo conhecimento; 
 
As bancas devem ser no formato online, preferencialmente pela plataforma meet em 
formato síncrono remoto em sala aberta e pública; 
 
Durante a reunião virtual caberá ao orientador/a presidir a banca e assegurar critérios 
que garantam a apresentação e não ocorram interferências por parte dos espectadores: 
 
Indicações: 
 
• restrição ao uso do microfone, cabendo apenas aos membros da banca e ao 

apresentador do TCC; 
• utilização opcional de modelo de slide padrão (template); 
• Caberão aos docentes membros da banca retirarem-se para uma sala particular 

para deliberação da nota; 
• Caberá ao presidente preenchimento da Ata de defesa para efeito de comprovação 

da participação; 
• É vedada banca em formato diferente ao síncrono remoto, gravada ou por parecer 

 
 
  

mailto:coordenacaoped@uel.br


 
 

Estágio Curricular Supervisionado 
 
 

INTRODUÇÃO  

O contexto advindo da pandemia ocasionada pelo Coronavírus provocou a 
necessidade do isolamento social como forma de contermos o avanço da transmissão 
acelerada em nosso país. A recomendação das organizações sanitárias é que a população 
permaneça em casa, até termos condições seguras para o retorno de atividades 
presenciais. 

Dada essa condição de isolamento, escolas e universidades suspenderam as aulas 
presenciais e deram início às atividades educativas remotas. O debate em torno do 
trabalho remoto é extenso e controverso, no entanto, esta foi a alternativa tomada pelas 
autoridades municipais, estaduais e federal no que diz respeito à oferta da educação 
escolar.  

As universidades públicas do Paraná, seguindo as instruções normativas do 
Conselho Nacional e Estadual de Educação, organizaram o retorno às atividades escolares 
por meio de planos emergenciais de atendimento até perdurarem a pandemia. Os 
colegiados de cursos empreenderam extenso trabalho para a sistematização da 
organização de suas propostas curriculares readequadas para esse contexto. 

No que diz respeito aos Estágios Curriculares Obrigatórios para licenciaturas, 
estes, somente foram autorizados após parecer do Conselho Estadual de Educação, desde 
que cumpram um planejamento que possam assegurar o retorno seguro às atividades, 
preferencialmente, respeitando as fases deliberadas pelos conselhos superiores da 
universidade. 

Historicamente, a concepção de estágio nas licenciaturas tem avançado 
sistematicamente na direção de compreendermos o estágio como uma: 

 
atividade teórica de conhecimento, fundamentação. Diálogo e 
intervenção na realidade, esta sim, objeto da práxis. Ou seja, é no 
contexto de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade 
que a práxis se dá. (PIMENTA e LIMA, 2004, p.45). 

 



 
 

Sabemos que o Estágios Curriculares Obrigatórios no Curso de Pedagogia tem o 
objetivo de reafirmar o princípio da ação-reflexão-ação, instrumentalizando o futuro 
pedagogo para atuar na docência e na gestão escolar e não escolar, sobretudo, no que diz 
respeito à organização do trabalho pedagógico coletivo, visando a melhorar a qualidade 
de ensino. (LUGLE; CZERNISZ, 2013). 

Nesse período de pandemia, não é diferente, o compromisso do Curso é reafirmar 
essa concepção de modo a promover possibilidades de reflexões e intervenção, ainda que 
sob o formato de trabalho remoto, de modo a contribuir com a formação acadêmica de 
nossos estudantes e com os espaços de estágios que, historicamente, nos recebem para 
as trocas de experiências e nos possibilita elevar a apropriação dos conhecimentos 
oriundos dessa prática. 

Na sociedade contemporânea, as transformações advindas com a ampliação dos 
acessos aos recursos tecnológicos ainda se mostram insuficientes para uma política de 
inclusão digital.   

O ensino remoto, como parte desse contexto de excepcionalidade, somente reforça 
os desafios que o sistema educacional ainda necessita enfrentar para alcançar a 
democratização da educação escolar. 

A formação de professores nesse contexto de pandemia necessitou ressignificar 
seu fazer teórico-metodológico, os docentes assumiram novas formas de atuação com a 
utilização de plataformas digitais diversas além das redes sociais. Ensinar crianças, 
jovens e adultos remotamente não é uma tarefa fácil, requer formação que possibilite 
ampliar as formas de apropriação do conhecimento sistematizado que até então eram 
possíveis presencialmente no cotidiano das escolas e universidades. 

Os estágios nos cursos de licenciaturas tomaram rumos nunca imaginados: uma 
intervenção profissional por meio de plataformas digitais, sem o contato direto com 
alunos/educandos e com o cotidiano das escolas e dos espaços educativos não escolares. 

Diante de tal contexto e buscando assegurar o compromisso com a formação de 
pedagogos, o Curso de Pedagogia, no intuito de manter os princípios da qualidade, da 
inclusão e da segurança sanitária propõe para esse período de pandemia a seguinte 
organização para os Estágios Curriculares Obrigatórios. 

 

 



 
 

FASE 1 – ENSINO REMOTO 

Na primeira fase que compreende, a princípio, o primeiro semestre letivo de 2021, 
as atividades serão desenvolvidas de forma remota, aqui entendida como aquelas 
síncronas ou assíncronas a serem realizadas sob a supervisão dos professores até quando 
não for possível a presença física de docentes e estudantes. 

As atividades síncronas são aquelas mediadas por Tecnologias Digitais de 
Comunicação e Informação em que docentes e estudantes estão conectados 
simultaneamente. Por outro lado, nas assíncronas não há interação direta entre docentes 
e estudantes, os materiais pedagógicos são disponibilizados e seu acesso se dá a qualquer 
tempo. 

No Curso de Pedagogia são executados dois currículos concomitantemente neste 
ano de 2021. Um que foi implantado em 2010, no qual oferecemos a terceira, quarta e 
quinta série e outra implantando em 2019 com primeiro e terceiro semestres. Ambos são 
fruto de adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 
Pedagogia. 

A retomada das atividades de Estágio Curricular Obrigatório será organizada 
conforme as demandas dos respectivos currículos bem como atentos às orientações 
sanitárias disponíveis para a universidade.  

Num primeiro momento promoveremos o acolhimento dos estudantes por meio 
de reuniões para informá-los dos procedimentos sobre como se organizará o estágio em 
cada uma das séries.  

Ainda na direção de considerar as condições objetivas de alunos e professores 
para a realização dos estágios, o Colegiado de Curso junto com a Coordenação de Estágios 
definirá a forma adequada para a oferta nos casos em que o aluno não puder realizar o 
estágio conforme o cronograma estabelecido nesse Plano Emergencial, desde que seja 
integralizado dentro do período letivo, conforme Instrução de Serviço Prograd 05/2020 
e Resoluções CEPE nº 022/2020 e CEPE 023/2020, as quais regulamentam as atividades 
acadêmicas de graduação, enquanto perdurarem as excepcionalidades decorrentes da 
pandemia COVID-19. 

De acordo com o regulamento do estágio vigente, o cumprimento da carga horária 
em sua integralidade (100%) é condição para a conclusão dos respectivos estágios. 



 
 

Para os casos em que não for possível a integralização dentro do período letivo, o 
aluno deverá aguardar a oferta no período letivo subsequente, conforme disposto no PPC 
do curso. 

 
 

ORGANIZAÇÃO DAS MATRIZES CURRICULARES (2010 E 2019) 
 

MATRIZ CURRICULAR – 2010 

O currículo do Curso de Pedagogia de 2010 comporta três estágios obrigatórios, 
são eles: Estágio Curricular Obrigatório em Anos Iniciais do Ensino Fundamental (100 
horas); Estágio Curricular Obrigatório em Gestão Escolar (72 horas); Estágio Curricular 
Obrigatório em Gestão da Educação Não Formal (72 horas). 
 

QUARTA SÉRIE 

A quarta série do Curso comporta dois (2) estágios obrigatórios. São eles: 
a) Estágio Curricular Obrigatório em Anos Iniciais do Ensino Fundamental (100 

horas);  
b) Estágio Curricular Obrigatório em Gestão da Educação Escolar (72 horas). 
Esses estágios estão assim organizados: 

 

2. 6EST628 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Ementa: 

Vivência do espaço profissional. Problematização de situações para elaboração, 

execução e avaliação da proposta de intervenção. 

 

Objetivos: 

- Conhecer a diversidade das atividades pedagógicas, estabelecendo uma práxis 

reflexiva das ações que envolvem os alunos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

- Elaborar, desenvolver e avaliar projetos e/ou planos de aulas na educação dos 

alunos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

- Refletir sobre a repercussão do estágio na formação docente. 

 



 
 

Conteúdo Programático: 
 
1. DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA REALIDADE ESCOLAR 
1.1 Estudo das abordagens educacionais propostas no Projeto Pedagógico da 

escola 

1.2 Observação participante: investigação e conhecimento da realidade escolar 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

2. PROJETO DE ESTÁGIO  

2.1 Levantamento bibliográfico sobre a temática a ser desenvolvida no projeto de 

estágio: análise e discussão das ideias dos autores pesquisados; 

2.2 Elaboração da proposta de trabalho a ser desenvolvido nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

2.3 Desenvolvimento e avaliação das atividades planejadas; 

 

3. ELABORAÇÃO DA SÍNTESE REFLEXIVA 

3.1 Síntese reflexiva: análise e discussão de resultados do trabalho desenvolvido 

no estágio. 

 

Carga horária do Estágio Curricular Obrigatório que será cumprida em cada uma 
das fases, de acordo com a Resolução CEPE nº 022/2020: 

Carga Horária: 100 horas (anual) 

1ª fase: 50 horas –1º semestre, em modalidade remota. 

2ª fase: 50 horas – 2º semestre, em modalidade remota. 

Observação: caso haja mudança no cenário da pandemia, o estágio poderá ser 

analisado e reconfigurado, se for necessário.  

 

 

Descrição de como será realizada a supervisão de estágio em cada uma das fases, 
de acordo com a Resolução CEPE nº 022/2020: 

A Supervisão será direta, via remota. 

 



 
 

 

Descrição sucinta de como serão realizadas as atividades de Estágio Curricular 
Obrigatório em cada uma das fases, de acordo com a Resolução CEPE nº 022/2020. 

As dinâmicas para desenvolver o estágio da 4º Série serão distribuídas em: 

- Grande grupo/coletivo dos alunos: palestras e diálogos com professores acerca 

de temáticas gerais e específicas relativas aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.   

- Pequeno grupo: orientação e realização de atividades orientadas pelos 

supervisores junto a seu grupo de estagiários. 

As atividades durante o período de estágio serão em formato síncrono (Google Meet) 

e assíncrono (Google Classroom) com as atividades, a saber: 

 

1ª fase/ 1º semestre letivo (2021) 
- Preenchimento e encaminhamento dos documentos necessários para o início do 

Estágio Curricular Obrigatório, em formato remoto.   

-  Apresentação do Estágio, organização, cronograma (Atividade síncrona). 

- Análise de documentos oficiais da escola (PPP), diretrizes municipais, estaduais 

e federais. 

- Organização da documentação (assíncrona). Combinar a entrega (digitalizado).  

- Apresentação das diretrizes da área de Anos Iniciais (Atividade síncrona). 

- Estudo teórico/ textos relacionados aos aspectos específicos do estágio de Anos 

Iniciais – (Atividade síncrona). 

 

2ª fase/ 2º semestre letivo 
- Estudo de sínteses reflexivas elaboradas em anos anteriores.  

- Visitas virtuais a estabelecimentos de ensino destinados aos AI. 

- Palestra/Convite à professora Mari Clair – Conversa sobre estágio em Anos 

Iniciais (Pesquisa de Doutorado a respeito de nossa área). 

- Diálogo com professores que atuam nos Anos Iniciais nas diferentes séries de 

escolas públicas e particulares. (DEFINIR)   



 
 

- Organizar/elaborar planos de aula - Conhecer os planejamentos já realizados 

em outros estágios. / Apresentar e/ou conhecer os planos de aula (ESCRITO) no formato 

presencial e remoto.   

 

Descrição do sistema de avaliação explicitando as regras do acompanhamento dos 

estudantes, critérios, metodologias e instrumentos de avaliação, regras para 

promoção e retenção: 

Para aprovação na disciplina o estudante deverá cumprir integralmente a carga 

horária prevista (100h) e obtido média final igual ou superior a 7,0 (sete). 

- Elaboração da Síntese reflexiva. 

- Avaliação e registro de atividades do(s) texto(s) e debates (Google Classroom e 

realizadas via Google Meet). 

- Apresentação no Seminário de Estágio. 

 

Descrição de que está assegurado ao estudante em amparo a possibilidade de 

realização da atividade de Estágio Curricular Obrigatório em regime especial: 

Os alunos serão orientados para o preenchimento e encaminhamento dos 

documentos necessários que asseguram ao estudante o amparo legal à realização do 

Estágio Curricular Obrigatório, em formato remoto. 

 

3. 6EST614-ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Ementa: 

A atuação do pedagogo na gestão da escola pública. Elaboração, desenvolvimento 

e avaliação de projetos educativos. 

 

Objetivos: 

Objetivo Geral:  

- Conhecer e analisar a atuação do pedagogo (coordenador pedagógico) na escola. 



 
 

 

Objetivos Específicos:  

- Analisar os projetos educativos desenvolvidos em instituições escolares. 

- Compreender e problematizar a realidade das instituições escolares. 

- Elaborar, executar e avaliar um plano para "Ação Pedagógica na Gestão". 

 

Conteúdo Programático: 

A ação do pedagogo na realidade das instituições escolares. 

 

Considerações Iniciais 

Enquanto perdurarem as excepcionalidades decorrentes da Pandemia COVID19, 

as atividades concernentes ao desenvolvimento do conteúdo programático desta 

atividade serão flexibilizadas. Como a oferta ocorrerá no segundo semestre civil de 2021 

e pode ocorrer alteração no cenário pandêmico, serão apresentadas três opções de oferta. 

A decisão sobre a oferta ocorrerá oportunamente no início do primeiro semestre letivo 

de 2021 a depender das orientações das autoridades sanitárias, dos Conselhos Superiores 

da UEL e das Mantenedoras dos Campos de Estágio. 

 

Carga horária do Estágio Curricular Obrigatório que será cumprida em cada uma 

das fases, de acordo com a Resolução CEPE nº 022/2020: 

Carga horária da atividade: 72h 

1. Remota: 100% à distância (remota) 

2. Híbrida: 50% presencial e 50% à distância (remota) 

3. Presencial: 100% presencial 

 

Observação: a julgar pelas informações disponíveis atualmente é improvável que 

haja a oferta presencial e até mesmo híbrida. 

 

Descrição de como será realizada a supervisão de estágio em cada uma das fases, 

de acordo com a Resolução CEPE nº 022/2020: 



 
 

Em todos os casos, a supervisão docente será direta, conforme disposto no 

Regulamento de Estágio do Curso de Pedagogia. 

1. Remota: acompanhamento de forma remota por meio das ferramentas 

disponíveis Google Meet ou similares (atividades síncronas), ambiente no Google sala de 

aula, e-mail, whatsApp ou similares (atividades assíncronas). 

2. Híbrida: acompanhamento de forma remota por meio das ferramentas 

disponíveis Google Meet, ambiente no Google sala de aula, e-mail, whatsApp ou similares 

e reuniões na UEL (se possível). 

3. Presencial: reuniões na UEL e no Campo de Estágio. 

 

Descrição sucinta de como serão realizadas as atividades de Estágio Curricular 

Obrigatório em cada uma das fases, de acordo com a Resolução CEPE nº 022/2020: 

As ações a serem desenvolvidas, em qualquer das opções de oferta são: 

levantamento e análise da realidade a partir de um roteiro diagnóstico indicado pelo 

supervisor de estágio; discussão dos dados coletados; elaboração de diário de campo; 

construção do plano para "Ação Pedagógica na Gestão" (desenvolvimento e avaliação das 

ações planejadas); elaboração de trabalho final; organização do relatório de estágio e; 

apresentação de resultados no Seminário de Estágio.  

As ferramentas a serem utilizadas para a realização das ações serão: 

1. Remota: integralmente por meio das ferramentas tecnológicas, Google Meet, E-

mail, whatsApp ou similares para acesso à equipe de gestão e docente da escola e da UEL; 

toda a base de dados disponíveis eletronicamente que permita acesso ao acervo de 

pesquisa necessário ao desenvolvimento da atividade e; o  Google Sala de Aula e 

Aplicativo Aula Paraná ou similares para acompanhamento das atividades pedagógicas 

curriculares, caso o acesso seja permitido pela Secretaria Estadual de Educação ou a 

mantenedora correspondente. 

2. Híbrida: as mesmas previstas para a oferta remota e presencial. 

3. Presencial: todas as ferramentas disponibilizadas pela escola já que a atividade 

será realizada presencialmente. 

 



 
 

Descrição do sistema de avaliação explicitando as regras do acompanhamento dos 

estudantes, critérios, metodologias e instrumentos de avaliação, regras para 

promoção e retenção: 

Para aprovação na disciplina, o estudante deverá cumprir integralmente a carga 

horária prevista (72h) e obtido média final igual ou superior a 7,0 (sete).  

Serão requisitos e constituem instrumentos de avaliação: o Relatório de estágio 

(completo, conforme as diretrizes da Área); a construção do plano, a participação e 

avaliação da "Ação Pedagógica de Gestão" e; a participação no Seminário de Estágio.  

As ferramentas a serem utilizadas para a realização das ações serão: 

1. Remota: Google Meet ou similares (atividades síncronas); Google Sala de Aula e 

E-mail ou similares (atividades assíncronas). 

2. Híbrida: as mesmas previstas para a oferta remota e presencial. 

3. Presencial: por meio da entrega dos materiais solicitados, da participação nas 

atividades e observação do professor supervisor.  

 

Descrição de que está assegurado ao estudante em amparo a possibilidade de 

realização da atividade de Estágio Curricular Obrigatório em regime especial, 

seguindo a Instrução de Serviço PROGRAD nº 03/2020: 

Estudantes em Amparo terão seus casos analisados pelo Colegiado de Curso a cada 

caso, assegurando-lhes a possibilidade de realização do Estágio Curricular Obrigatório, 

de modo especial, conforme a Instrução de Serviço PROGRAD- 05/2020. 

 

QUINTA SÉRIE 

A matriz curricular da Quinta série é composta, além de outras disciplinas, pelo 

Estágio Curricular Obrigatório em Gestão da Educação não formal. Esse estágio possui 

uma carga horária de 72 horas. 

 

4. 6EST616 - ESTÁGIO SUPERVISONADO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 

Ementa: 



 
 

Atuação do Pedagogo na gestão da educação não formal. Elaboração, 

desenvolvimento e avaliação de projetos educativos. 

 

Objetivos: 

GERAL:  

- Conhecer a analisar a atuação do pedagogo em instituições de educação não 

formal. 

 

ESPECÍFICOS: 

-  Analisar os projetos educativos desenvolvidos em instituições de educação não 

formal. 

-  Compreender e problematizar a realidade das instituições educativas não 

formais. 

- Elaborar, executar e avaliar um projeto educativo em espaços não-formais. 

 

Conteúdo Programático: 

 - A ação do pedagogo na realidade das instituições não-formais.      

 

Carga horária do Estágio Curricular Obrigatório que será cumprida em cada uma 

das fases, de acordo com a Resolução CEPE nº 022/2020: 

O Estágio curricular obrigatório não formal ocorre no último semestre de 

formação do curso. Dada a condição de excepcionalidade causada pela pandemia, este, 

necessita ser realizado remotamente, tendo em vista que os campos de estágios estão 

com atividades suspensas e desenvolvendo suas ações de forma remota.  

 

Descrição de como será realizada a supervisão de estágio em cada uma das fases, 

de acordo com a Resolução CEPE nº 022/2020: 

A Supervisão será direta, via remota. 

 



 
 

Descrição sucinta de como serão realizadas as atividades de Estágio Curricular 

Obrigatório em cada uma das fases, de acordo com a Resolução CEPE nº 022/2020: 

Oferta: via remota (síncronas e assíncronas) em três etapas: 

 

Primeira etapa: 

- Estudos teóricos (supervisor e alunos); 

- Carga horária: 20h 

- Início do processo de regularização dos termos de compromisso (assinaturas e 

aprovações); 

- Reuniões com a supervisora de estágio, via remota, mediante orientação de 

estudos teóricos para discussão e definição do plano de atividades; 

 

Segunda etapa: 

- Supervisão e acompanhamento de atividades pelo professor (reuniões com o 

campo; levantamento de documentos para análise da realidade do campo; 

- Elaboração do plano de ação/proposta de intervenção. 

 

Terceira Etapa: 

- Período de Intervenção e avaliação; 

- A carga horária da segunda e terceira etapa será definida pelo supervisor de 

estágio, considerando as necessidades do trabalho. 

 

Descrição do sistema de avaliação explicitando as regras do acompanhamento dos 

estudantes, critérios, metodologias e instrumentos de avaliação, regras para 

promoção e retenção: 

Para aprovação na disciplina o estudante deverá cumprir integralmente a carga 

horária prevista (72h) e obtido média final igual ou superior a 7,0 (sete). A avaliação do 

estágio seguirá o disposto no Regulamento do Estágio do curso. 

- Participação nas atividades síncronas do estágio; 

- Cumprimento das atividades assíncronas; 



 
 

- Implementação do plano de ação; 

- Elaboração da síntese reflexiva; 

- Participação no Seminário de Estágio; 

 

Descrição de que está assegurado ao estudante em amparo a possibilidade de 

realização da atividade de Estágio Curricular Obrigatório em regime especial, 

seguindo a Instrução de Serviço Prograd nº 03/2020: 

Estudantes em Amparo terão seus casos analisados pelo Colegiado de Curso a cada 

caso, assegurando-lhes a possibilidade de realização do Estágio Curricular Obrigatório, 

de modo especial, conforme a Instrução de Serviço PROGRAD- 05/2020. 

 

MATRIZ CURRICULAR - 2019 

No currículo de 2019, além do dia destinado ao TCC, haverá outro dia da semana 

dedicado ao Estágio Curricular Supervisionado no turno regular. A disciplina Núcleo 

Integrador de Estágio contém uma parte teórica em que os estágios são discutidos, 

ficando para o contraturno a parte prática da disciplina. 

 

5. 1EST677 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EDUCAÇÃO INFANTIL I - NÚCLEO 

INTEGRADOR I 

Ementa:  

Vivência da realidade de Centros de Educação Infantil: Observação e Participação. 

I – Estágio Supervisionado em Educação Infantil; II – Diagnóstico da realidade escolar.  

 

Objetivos: 

- Reconhecer a importância do estágio na construção da docência na Educação 

Infantil;  

- Conhecer as atividades pertinentes ao estágio, bem como a documentação 

necessária para a realização deste;  

- Conhecer e analisar o projeto político pedagógico do campo de estágio; 



 
 

- Observar e participar, quando possível de forma remota, das atividades 

propostas nos CMEI´s e CEIS com as crianças de zero a cinco anos de idade. 

- Refletir sobre a prática pedagógica e a mediação do professor no processo de 

aprendizagem da criança em contexto pandêmico e pós-pandemia. 

- Elaborar o trabalho final com o relato do processo de estágio e sua configuração 

no novo normal. 

 

Conteúdo Programático: 

1 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 

1.1. Objetivos e atividades do estágio supervisionado na Educação Infantil; 

1.2. Contribuições do estágio na formação inicial do professor.  

2 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

2.1. Caracterização do campo de estágio e estudo da proposta pedagógica: um 

estudo documental 

2.2. Observação e participação da rotina na Educação Infantil em tempos de 

pandemia e pós pandemia: planejamento, organização do trabalho pedagógico e 

avaliação. 

 

SEGUNDO ANO – TERCEIRO SEMESTRE 

O Estágio Supervisionado será implementado por meio do trabalho coletivo entre 

universidade e instituições de Educação Básica – Educação Infantil: supervisores, 

estagiários, equipe pedagógica e professores do campo de estágio, e Coordenação de 

Núcleo Integrador I.  

Nesse sentido, as ações a serem desenvolvidas acontecerão por meio de: 

I - Participação nas atividades organizadas pelo Núcleo Integrador I;  

II - Reuniões entre supervisores e estagiários de forma remota utilizando as 

ferramentas disponíveis. 

III - Leitura e discussão de textos pertinentes ao estágio; 



 
 

IV - Orientação do supervisor e participação dos estagiários no campo de estágio 

de forma remota;  

V - Acompanhamento do supervisor será por meio de:  

a) Reuniões com os (as) estagiários/as de forma remota, tendo como metas: 

esclarecer a realização do estágio no período de excepcionalidade e, organizar os 

documentos que asseguram a realização do estágio. 

b) Encontros de formação e reuniões de estudo, visando articular os referenciais 

teóricos com as práticas educacionais de maneira diferenciada dos contextos anteriores: 

neste caso, a participação do (s) estagiários/as será online.  

c) Acompanhamento das atividades remotas dos/das estagiários/as com os 

respectivos professores do campo de estágio, por meio de anotações das observações-

participantes dos estudantes em situações de atividades online com as crianças. 

 

FASE 2: HÍBRIDA 

Ainda não é possível prever quando a pandemia da Covid-19 será controlada, no 

entanto, nossa intenção para a realização da fase híbrida para as atividades de estágio 

dependerá das orientações das autoridades sanitárias, governamentais e da UEL.  

A fase híbrida corresponde à intercalação entre aulas presenciais e atividades não 

presenciais, o que resultaria em um menor número de pessoas circulando por dia pela 

Universidade e pelo CECA. 

Cabe ressaltar que, caso ocorra a liberação das autoridades sanitárias para a oferta 

presencial, far-se-á uma análise conjuntural para uma possível reorganização das 

atividades de estágios no curso. 

 

FASE 3: PRESENCIAL 

Em função da situação provocada pela pandemia da COVID-19, para a retomada 

das atividades presenciais, dependemos do aval das autoridades sanitárias, 



 
 

governamentais, Conselhos Superiores da UEL e as Mantenedoras dos diferentes campos 

de estágios. 

 

REFERÊNCIAS 

LUGLE, A. M. C. ; SILVA, A. T. T. ; CZERNISZ, E. C. S. . Estágio obrigatório no Curso de 

Pedagogia: Estudos, reflexão e conhecimento. In: CARVALHO, A. M. F. T.; LUGLE, A. M. 

C.; 

 LIMA, A. M. S.;CZERNISZ, E. C. S.. (Org.). Os Estágios nas Licenciaturas da UEL. 

1ed.Londrina: UEL, 2013, v. 01, p. 27-42. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. São Paulo: 

Cortez, 2004. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. DELIBERAÇÃO - CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

Nº 006/2020. Aprova o Regulamento de Estágio Curricular Obrigatório e Estágio 

Curricular não Obrigatório do Curso de Graduação em Pedagogia, ano de implantação 

2019. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Resolução CEPE n. 0166/2008. 

Regulamenta o estágio de graduação na Universidade Estadual de Londrina. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Resolução CEPE/CA n. 0109/2009. 

Reformula o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia, licenciatura, a ser implantado a 

partir do ano letivo de 2010.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Resolução CEPE/CA n. 118/2018. 

Reformula o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia, licenciatura, a ser implantado a 

partir do ano letivo de 2019. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Resolução CEPE n. 22 de 24 de junho de 

2020. Regulamenta as atividades acadêmicas de graduação, enquanto perdurarem as 

excepcionalidades decorrentes da pandemia COVID-19, vinculados aos projetos 

pedagógicos da UEL.  Disponível em: 



 
 

http://www.uel.br/prograd/documentos/resolucoes/2020/resolucao_22_20.pdf.  

Acesso em agosto de 2020.  

  

about:blank


 
 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO COLEGIADO DE PEDAGOGIA N.º 001/2020 
 
 

Estabelece procedimentos relativos às atividades de 

Estágio Curricular Obrigatório do curso de Pedagogia a 

serem desenvolvidas durante a vigência do período de 

excepcionalidade imposto pela pandemia COVID-19. 

 
 

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho Estadual de Educação nº 
03/2020, aprovada em 17/07/2020, que altera os artigos 1º e 2º da Deliberação nº 
01/2020 – CEE/PR, para permitir atividades educacionais não presenciais em aulas 
práticas de laboratório e estágios supervisionados obrigatórios;  

 
CONSIDERANDO a edição do Ato Executivo nº 33/2020, por meio do 

qual foram prorrogados os efeitos do Ato Executivo nº 22/2020, suspendendo as 
atividades presenciais na UEL, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO a Resolução CEPE nº 0166/2008, que regulamenta os 

Estágios de Graduação da Universidade Estadual de Londrina; 
 
CONSIDERANDO as Resoluções CEPE nº 022/2020, as quais 

regulamentam as atividades acadêmicas de graduação, enquanto perdurarem as 
excepcionalidades decorrentes da pandemia COVID-19, vinculadas aos Projetos 
Pedagógicos de Cursos (PPC) e ao Calendário das Atividades Acadêmicas dos Cursos de 
Graduação na Universidade Estadual de Londrina; 

 
CONSIDERANDO os princípios para organização das atividades 

acadêmicas, no ensino remoto emergencial, regulamentados pela Resolução CEPE n° 
023/2020, a saber: a qualidade da formação; a inclusão social e a segurança sanitária;  

 
CONSIDERANDO as Instruções de Serviço PROGRAD n.º 01/2020, 

02/2020, 03/2020 e 005/2020; 
 
CONSIDERANDO a Deliberação da Câmara de Graduação n° 006/2020, 

que aprova o regulamento geral do Estágio Curricular Obrigatório e não Obrigatório do 
Curso de Pedagogia;  

 



 
 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os procedimentos relativos 
às atividades de Estágio Curricular Obrigatório a serem desenvolvidas durante a vigência 
do período de excepcionalidade imposto pela pandemia da COVID-19;  

 
O Colegiado do Curso de Pedagogia, no uso de suas atribuições legais, 

pela presente, 
 

INSTRUI: 
Art. 1 - º Fica obrigatória  a realização das atividades de Estágio 

Curricular Obrigatório de forma não presencial ou remota, desde  de que  assegurados os 
objetivos e direitos de ensino e  aprendizagem previstos no Projeto Pedagógico vigente 
do curso, respeitadas ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Graduação em Pedagogia, e nas determinações legais estabelecidas pela Universidade 
Estadual de Londrina.  

 
Parágrafo Único - O Estágio Curricular Obrigatório do Curso de 

Pedagogia constitui-se como atividade que tem por finalidade promover a aprendizagem 
da ação pedagógica envolvendo acadêmicos de Pedagogia, Supervisores de Estágio e 
Orientadores de Campo.  

 
Art. 2º - As atividades de Estágio Curricular Obrigatório do curso de 

Pedagogia serão realizadas em instituições escolares de Educação Básica, na área da 
docência na Educação Infantil, na área da docência nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e na Gestão Pedagógica da educação escolar e não escolar.  

 
§ 1º - A carga horária do Estágio Curricular Obrigatório nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental é de 100 horas anuais, alocado na 4ª série do curso. 
 
§ 2º - A carga horária do Estágio Curricular Obrigatório na Gestão da 

Educação Escolar é de 72 horas anuais, alocado na 4ª série do curso. 
 
§ 3º - A carga horária do Estágio Curricular Obrigatório no âmbito da 

Gestão da Educação Não Escolar é de 72 horas, alocado na 5ª série do curso. 
 
§ 4º - A carga horária do Estágio Curricular Obrigatório Educação Infantil 

I para o currículo de 2019 é de 30horas além de 30horas de atividades no Núcleo 
Integrador I, totalizando 60 horas alocadas no terceiro semestre. 

 



 
 

Art. 3º - A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado deve ser 
cumprida na sua integralidade de acordo com a Resolução CEPE/CA n. 0109/2009 e 
Resolução CEPE/CA n. 118/2018 (currículo 2010 e 2019) que normatizam os projetos 
pedagógicos.   

 
Art. 4º - As atividades realizadas de forma remota ou presencial, quando 

as condições sanitárias permitirem, devem possibilitar o cumprimento dos projetos 
pedagógicos correspondentes.  

 
Art. 5° - A supervisão do Estágio Curricular Supervisionado deverá ser 

realizada atendendo aos respectivos regulamentos de estágio, conforme disposto na 
Deliberação - Câmara de Graduação Nº 006/2020 e na Resolução CEPE n. 0166/2008.  

 
Art. 6° - O sistema de avaliação do aproveitamento das atividades 

Acadêmicas de Estágio Curricular deverá respeitar as normas legais desta universidade, 
os projetos de curso envolvidos bem como seus respectivos regulamentos.  

 
Art. 7° - É assegurado ao estudante em amparo a possibilidade de 

realização da atividade de Estágio Curricular Obrigatório em regime especial, seguindo a 
Instrução de Serviço PROGRAD nº 03/2020.  

 
Art. 8° - Esta Instrução de Serviço é exclusiva para o período da 

Pandemia COVID-19. 
 

 
Parágrafo Único – As atividades de Estágio Curricular Supervisionado do 

curso de Pedagogia em cada uma das áreas dispostas no Art. 2º devem atender ao 
disposto no Anexo I desta instrução. 

 
Art. 9° - Os casos omissos nesta Instrução de Serviço serão resolvidos 

pela Coordenação de Estágio, Colegiado do Curso de licenciatura em Pedagogia e Pro- 
Reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Londrina.  

 
Art. 10º. - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
 

Colegiado do curso de Pedagogia, 29 de junho de 2021. 


