
O movimento mundial em prol do direito à educação de qualidade se consolida em leis, políticas públicas, programas sociais e 
educativos, além de diversas ações públicas e privadas. E onde a Pedagogia entra nessa história?

O papel do professor não é apenas ensinar: cada vez mais assume o papel de agente transformador de realidades. Para tanto, 
é necessário que viva experiências transformadoras durante a sua formação.

A complexidade da Pedagogia mudou. A formação do profissional também.

A Universidade La Salle te convida a percorrer uma trajetória inovadora de formação profissional para fazer, aprender e se 
surpreender de forma transformadora durante a graduação. 

CONHEÇA A NOVA PROPOSTA:

Os Ciclos são formados por Módulos, outra palavra nova por aqui, mas que não tem mistério: o módulo é um grupo de 
disciplinas, projetos e estágios interligados e pensados a partir das competências, para serem cursados juntos.

Você iniciará o curso pelo Ciclo 1, podendo escolher o módulo do ciclo que contém as disciplinas mais atrativas no 
momento*. Após cursar todos os módulos, poderá partir para o próximo ciclo.

Tem outra novidade que dará um plus na tua formação: o Projeto Integrador

O curso de Pedagogia tem dois Projetos Integradores. 

O que são?

Você será desafiado a resolver problemas reais na tua área de atuação, articulando os conhecimentos dos módulos tra-
balhados até o momento

No novo curso de Pedagogia, esse mito definitivamente cai por terra.

Algumas pessoas têm mais afinidade com pesquisa e produção de artigos científicos. Para elas, o modelo tradicional de 
TCC continua sendo uma ótima opção. 

A novidade é que, além do artigo, o TCC do curso de Pedagogia também pode ser uma ótima oportunidade para 
amadurecer aquele projeto inovador em Educação que surgiu durante o curso.

Já pensou em se formar e sair da universidade com uma ideia consolidada na mão?

As possibilidades não param por aí. Relatório de pesquisa, Plano de Negócios ou Modelagem de Negócios, Projetos 
técnicos, aplicativos, materiais didáticos e instrucionais, softwares, de acordo com as normas do novo TCC e de 

relevância para a área serão aceitos - e muito bem-vindos!

Uma nova forma de valorizar o novo profissional de Pedagogia: versátil, criativo e empreendedor.

Falando nisso, a sementinha do empreendedorismo que já era plantada no solo fértil da criatividade dos alunos ao longo 
do curso, ganhou um momento especial.

As experiências empreendedoras, temas globais contemporâneos e comunicação e linguagem compõem o chamado Eixo 
de Formação Transversal.

Serão disciplinas para expandir os teus conhecimentos para além dos conteúdos específicos e, para tanto, contarão com 
a flexibilidade da modalidade EAD.

Para sanar qualquer dúvida sobre a modalidade de educação a distância:

- O ambiente virtual da Universidade é fruto da parceria consolidada com a Google For Education e presença consolidada 
em mais de 20 polos em todo o Brasil.

O curso também é norteado pelos Eixos de Formação Específica:

O currículo também visa os resultados concretos dessa experiência na sociedade. 

Já pensou em ter o teu nome gravado na história de pessoas que se beneficiaram pelo teu trabalho?
Sempre existiu a possibilidade de fazer isso por meio de Projetos de Extensão que aconteciam sem ligação direta com o 

curso de graduação.

As atividades de Extensão integram disciplinas do currículo de Pedagogia e acontecerão ao longo do curso.

Algumas das disciplinas com Extensão:

A Pedagogia também conta com estágios curriculares. Você atuará em diferentes níveis de ensino, somará experiências e 
desenvolverá inúmeras competências que só a experiência te proporcionaria.

Ações que contribuirão para a transformação social local e enriquecerão a tua formação integral.

Falar de Pedagogia é falar de um olhar atento e global. A teoria é muito importante na formação do profissional, pois o 
avanço da tecnologia motiva as inovações na Educação a todo o momento.

Esqueça o modelo tradicional de currículo!  Agora, o curso foi organizado como um mapa que articula conhecimentos, 
habilidades e atitudes

APRENDER COM UM NOVO MAPA DO CONHECIMENTO

Você possui habilidades, 
conhecimentos e 

atitudes que construiu ao 

longo da vida.
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Durante o curso nós te ajudaremos a 

desenvolver novas habilidades conhecimentos 
e atitudes para ser o profissional...
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...com as competências necessárias 

para solucionar problemas reais em 

diferentes situações no mercado de 

trabalho e na vida.
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PEDAGOGIA

(*) No semestre 2020/1 será ofertado um Módulo do curso.

UNIVERSIDADE

FAZER, SIM!

TEORIA + EXPERIÊNCIA
Como você já viu, acontece dentro e fora da sala de aula.

CONECTIVIDADE COM O PROJETO INTEGRADOR

SURPREENDER-SE COM A QUEBRA DE PARADIGMAS

EIXO DE FORMAÇÃO TRANSVERSAL

EIXOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

CONECTAR + CONHECIMENTO

Nem precisa estar no Ensino Superior para conhecer a fama de mau do TCC
Trabalho de Conclusão de Curso.

A TUA EVOLUÇÃO ENQUANTO ALUNO VAI 

3 CICLOS   DE APRENDIZAGEM.

CONFIRA OS CICLOS E OS

MÓDULOS DO TEU CURSO:

MÓDULO – EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
Vai te inserir no mundo acadêmico, articulando os teus saberes prévios em torno dos conceitos 

da profissão professor e dos fundamentos da educação. O Módulo oferecerá um conjunto de 

informações sobre aspectos da atualidade para promover e  analisar criticamente as questões 

sociais, conceituais e inclusivas da docência.

MÓDULO  – TEMAS TRANSVERSAIS E CONTEMPORÂNEOS
Você será provocado a refletir a tua trajetória no curso, com subsídios para o processo de 

constituição da tua identidade profissional por meio de temas transversais e contemporâneos.

MÓDULO  – APRENDIZAGEM E AÇÃO DOCENTE I
Um momento para você compreender o processo de aprendizagem

considerando currículo, planejamento e avaliação. Para tanto, terá prática! A tua atuação será 

com colegas de outras disciplinas, com o objetivo de articular teus diferentes conhecimentos.

MÓDULO – APRENDIZAGEM E AÇÃO DOCENTE II
Este módulo propõe a oportunidade de vivenciar o processo de ação reflexão-ação. Neste 

cenário, você irá refletir o papel da ação docente, bem como suas intercorrências no espaço 

escolar e nos processos de aprendizagem.

MÓDULO  – DOCÊNCIA E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O módulo está voltado à atuação na Educação Infantil. Para tanto, busca mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes para a reflexão crítica sobre a prática pedagógica neste 

nível de ensino.
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MÓDULO  – DOCÊNCIA E APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS
Está voltado à ação nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Você será desafiado a favorecer a 

autonomia, senso crítico e colaborativo da criança por meio de

práticas pedagógicas (cri)ativas e uma atitude reflexiva sobre a tua identidade profissional.

MÓDULO  – PESQUISA, SOCIEDADE E DOCÊNCIA
O módulo Pesquisa, Sociedade e Docência está pensado para te motivar a construir uma 

trajetória de formação que não termina com a conclusão do curso. Você poderá atuar em outros 

contextos escolares, como EJA e/ou a Gestão Educacional. Assim terá uma experiência da 

diversidade que a profissão tem.
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MÓDULO  – EDUCAÇÃO EM MÚLTIPLOS CONTEXTOS
Mais um Módulo para explorar as experiências na profissão. Dessa vez, a prática em instituição 

não formal de ensino se apresenta como uma das oportunidades de, em sintonia com as formas 

de viver e conviver, elaborar práticas pedagógicas diferenciadas.

Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem
Comunicação e Linguagem*
Cultura Surda e Língua Brasileira de Sinais
Perspectivas da Educação e da Docência
Tecnologias Digitais Emergentes e Ludicidade

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Didática na Contemporaneidade
Necessidades Educativas Especiais e Inclusão
Projeto Integrador I
Psicologia Infantil
Temas Globais Contemporâneos*

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Ação Docente e Educação Física
Ação docente na Educação Infantil (0 a 3 anos)
Conceitos e Métodos para a Aprendizagem de Ciências
Currículo, Planejamento e Avaliação da Ação Educativa
Desenvolvimento do Pensamento Lógico-Matemático

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Ação Docente e Ciências
Ação Docente e Matemática  
Ação docente na Educação Infantil (4 e 5 anos)
Conceitos e Métodos para a Aprendizagem de Língua Portuguesa
Psicologia da Aprendizagem*

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
80
80

Ação Docente e Artes
Alfabetização e Letramento
Estágio na Educação Infantil
Metodologia do Ensino Religioso*
Projeto Integrador II

DISCIPLINA HORAS
80
80
100
80
80

Ação Docente na Educação de Jovens e Adultos e Territórios Educativos
Estágio nos Anos Iniciais
Gestão Educacional e Políticas Públicas*
Metodologia do Ensino de História e Geografia 

DISCIPLINA HORAS
80
100
80
80

Ação Docente e Língua Portuguesa
Educação intercultural e Direitos Humanos
Segunda Língua para Pessoas Surdas
Estágio na Educação de Jovens e Adultos ou em Gestão Escolar

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
100

Optativa
Experiência Empreendedora*
Prática de Pesquisa em Educação
Estágio em Espaços Não Escolares

DISCIPLINA HORAS
80
80
80
100

DISCIPLINAS OPTATIVAS HORAS
Ação Docente da Língua Inglesa nos Anos Iniciais 80
Aspectos Socioculturais das Relações Internacionais 80
Contexto da Educação Física Escolar 80
Corpo, Movimento e Expressão 80
Educação Física na Educação Infantil 80
Educação na Saúde 80
Empreendedorismo Social e Sustentabilidade 80
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação 80
Fundamentos das Teorias Cognitivo Comportamentais 80
Fundamentos de Inglês 80
Processos Grupais 80
Psicologia da Adolescência 80
Psicologia da Infância 80
Psicologia Educacional e Aprendizagem 80

Projeto Integrador: Residência Docente ocorre no Módulo Docência e Aprendizagem na Educação Infantil
Você estudará a relação entre as instituições de ensino superior e as redes de ensino públicas e privadas. Será desafiado 

a usar a criatividade e Inovação no contexto educacional, identificar as demandas formativas e as necessidades de 

intervenções pedagógicas no contexto da Educação.

Irá elaborar, desenvolver e avaliar projetos direcionados à Educação.

Projeto Integrador: Profissão professor
O objetivo é promover a tua inserção em dinâmicas pedagógicas que potencializam a relação entre a Universidade e as 

redes públicas e privadas de ensino que atendam a Educação Infantil, os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e a 

Educação de Jovens e Adultos.

Isso acontecerá por meio de seminários, oficinas pedagógicas, painéis, entre outras ações.

SABERES E
FORMAÇÃO
DOCENTE

PESQUISA
E PRÁTICA

• Didática na Contemporaneidade
• Ação docente e Educação Infantil I
• Alfabetização e Letramento
• Tecnologias Digitais emergentes e ludicidade


