Licenciatura em Pedagogia – Segunda Licenciatura (presencial) - (Regulamento pela
Resolução CNE/CP 2/2015, D.O.U., Brasília, 2 de julho de 2015).

Dados Legais curso de Pedagogia da UTP:
Reconhecido pela Portaria nº 286, de 21/12/12.
Publicado no DOU nº 249 em 27.12.2012.
Avaliação de Regulação: 4 ENADE.

O curso de 2ª Licenciatura em Pedagogia é ofertado para profissionais portadores de
diplomas de cursos de graduação em licenciatura, independentemente da área de formação, e
que desejam ampliar sua formação pedagógica para atuar na docência da Educação Infantil,
anos iniciais do Ensino Fundamental, cursos de Ensino Médio, modalidade Normal, Gestão
Educacional (planejamento, execução, coordenação), acompanhamento e avaliação de tarefas
próprias do setor da Educação.

Organização curricular.
Contempla um repertório de conhecimentos teórico-práticos que envolvem os conteúdos sobre
os fundamentos da educação, as metodologias de ensino, as políticas públicas e gestão da
educação, totalizando 1.440 horas e mais 300horas destinadas ao estágio curricular em
educação infantil, anos iniciais e gestão escolar.
O curso oferece aos acadêmicos laboratórios e núcleos para a realização de práticas de
pesquisas;

Núcleo de Atividades Lúdicas e Materiais Pedagógicos (NAMP) - pesquisa e realiza a
produção de materiais didáticos e atividades lúdicas.

Núcleo de Estudos e Pesquisas Educacionais (NEPE) - planeja e organiza os projetos de
pesquisa e extensão desenvolvidos pelos docentes e alunos do curso de Pedagogia.

Núcleo de Pesquisa em Processos Educacionais Interativos (NUPPEI) - é um núcleo de
pesquisa da FCHLA, que integra pesquisadores do Mestrado em Educação, professores de
diversos cursos de Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu e alunos de diferentes cursos
e programas da UTP.

Tempo de integralização mínimo: 03 semestres e máximo: 05 semestres.
Carga horária total: 1.740horas, sendo: 1440horas de disciplinas teórico-práticas e 300horas
de estágio curricular em Educação Infantil, anos iniciais do ensino fundamental e gestão
escolar.

O tempo de integralização pode variar, dependendo das dispensas de disciplinas equivalentes,
cursadas na 1ª licenciatura e do exercício profissional que reduz em até 100horas do total de
300horas destinadas ao estágio curricular.

Início do curso: 15 de fevereiro de 2015.

Forma de ingresso: Análise do diploma de licenciatura devidamente registrado em instituição
credenciada pelo ministério da educação no ato da matrícula. A matrícula fica condicionada a
disponibilidade de vagas no curso de pedagogia – licenciatura.

Número de vagas: 50 vagas.

Turno: noturno.

Procedimentos para inscrição:

O interessado deverá protocolar o pedido até o dia 25/02/2016, na Central de Atendimento
Acadêmico – CAA, do Campus Prof. Sydnei Lima Santos (Barigui) na Rua Sydnei Antonio
Rangel Santos, 245 – Bairro Santo Inácio, anexando ao pedido a seguinte documentação:

1. Fotocópia autenticada de diploma de licenciatura devidamente registrado por instituição
credenciamento pelo Ministério da Educação;
2. Histórico escolar referente ao diploma anexado;
3. Conteúdo programático das disciplinas cursadas com aproveitamento na Instituição de
formação;
4. Documento onde conste o sistema de avaliação da instituição de origem.

Procedimentos para matrícula:

Em caso de deferimento do pedido pela coordenação do curso, um funcionário da Universidade
entrará em contato com o interessado para que o mesmo compareça a CAA afim de formalizar
a sua matrícula de posse dos seguintes dos documentos:
1. Fotocópia (legível) de certidão de nascimento ou casamento;
2. Fotocópias da cédula de identidade e CPF;
3. Fotocópia do comprovante de residência atual;
Obs.: As matrículas realizadas nos períodos abaixo (dias úteis) terão os seguintes descontos
(mensalidade referente ao mês de janeiro):
8% de desconto no mês de dezembro de 2015;
6% de desconto no mês de janeiro de 2016;
6% de desconto no mês de fevereiro de 2016;

