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Caro aluno!  

  

A ESAB lhe dá boas vindas!  

Agradecemos por você ter escolhido a nossa instituição e 

queremos que saiba que estamos torcendo pelo seu sucesso 

em nosso curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Este Manual foi elaborado para você, a fim de transmitir uma 

série de informações, proporcionar um melhor aproveitamento 

acadêmico e entrosamento entre o corpo docente, discente e 

administrativo.   

Leia-o cuidadosamente.  

Nele, você vai encontrar informações sobre nossa Instituição - 

ESAB, nossos cursos, nosso jeito de ser, as normas 

acadêmicas e de condutas além de indicações sobre 

procedimentos de rotina e acadêmicos.  

Esperamos que este Manual lhe seja útil e lhe desejamos um 

proveitoso semestre letivo.  

Cordialmente,  

  

Líbia Beatriz Pena Vetekesky  
Coordenadora do Curso  
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Catalogação na fonte elaborada pela Biblioteca ESAB  

  

E74m     Escola Superior Aberta do Brasil, Manual do   Aluno 

               do Curso Licenciatura em Pedagogia Presencial. Vila 

               Velha – ES: ESAB, 2015. 25p.  

  

1. Aluno – manual. 2. Aluno – informações. I. Pimenta, 
Ignêz Martins. II. Vetekesky, Líbia Beatriz Pena.   
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Histórico  

A Escola Superior Aberta do Brasil - ESAB é Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, com atuação na área educacional, inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.583.245/0001-40 e seu contrato social 
registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - 
JUCEES, sob o nº 20040846156, datado de 10/12/2004, no 
município de Vitória. Tem sede na Av. Santa Leopoldina, nº 
840, Bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES, CEP 29.102 
- 040, com seus atos sociais de constituição em 18 de julho de 
2001.   

Credenciada inicialmente para a oferta de cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu, a distância, pela Portaria MEC nº 
3.693/2004, a ESAB foi posteriormente credenciada como 
Instituição de Educação Superior – IES - para oferta de curso 
superior de graduação na modalidade presencial, pela Portaria 
Ministerial nº 1.242/2009, com base no Parecer CNE/CES nº 
317/2009 e obteve autorização para oferta do Curso de 
Graduação de Pedagogia, na modalidade presencial - Portaria 
nº 14, de 12 de janeiro de 2010. Em 2013 a ESAB foi 
credenciada para oferta de Curso Superior de Graduação a 
distância - Portaria MEC nº 717, de 8 agosto de 2013 e 
autorizada para oferta dos Cursos de Graduação na 
modalidade em EAD, conforme Portaria SERES nº547/Sistema 
de Informação, nº548/Pedagogia e nº549/Administração, de 24 
de outubro de 2013. Em 2013, tivemos o ato de 
Reconhecimento do Curso de Pedagogia Presencial - Portaria 
nº 648, de 10 de dezembro de 2013.  

A ESAB é uma sociedade civil constituída, com fins lucrativos, 
sob a forma de quotas de responsabilidade limitada, legalmente 
constituída, que tem por objeto social atividade diversificada em 
educação em nível superior e de pós-graduação.  

Busca sempre o aprimoramento de suas ações, destacando-se 
por uma proposta pedagógica construída em bases 
inovadoras, transformando intenções isoladas em ações 
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coletivas, com uma proposta de ensino voltada para a realidade 
atual e também para as transformações do contexto global.   

Neste processo constante de construção de uma prática 
pedagógica sempre revigorada, é que a ESAB desenvolve 
inúmeros projetos que compreendem atividades envolvendo a 
comunidade discente e docente.  

Como resultado deste processo dinâmico e empreendedor é 
que a Escola Superior Aberta do Brasil decidiu ampliar suas 
ações ofertando, além de cursos de pós graduação a distância 
e graduação presencial, cursos em nível de graduação à 
distância.  

  

Missão  

“Formar profissionais com alto grau de competência técnico-
científica e compromisso ético-social, educando cidadãos 
capazes de agir com autonomia, construindo novos 
paradigmas no seu aperfeiçoamento contínuo e na construção 
de uma sociedade autossustentável, livre, justa e solidária.”  

  

Objetivos   

A ESAB, além das finalidades previstas na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, tem os seguintes objetivos:  

I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo;  

II. Formar recursos humanos nas áreas de conhecimento 
que atuar, aptos para a inserção em setores profissionais e 
para a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, promovendo ações para sua formação continuada;  

III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura e ao entendimento 
do homem e do meio em que atua;  
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IV. Promover a divulgação de conhecimentos cultural, 
científico e técnico que constituem patrimônio da humanidade 
e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação;  

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 
cultural e profissional e possibilitar a correspondente 
concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração;  

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo 
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar 
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 
uma relação de reciprocidade;  

VII. Consolidar o EAD via e-learning no Brasil, 
oportunizando a todos os participantes, independentemente de 
onde residam, uma qualificação condizente com as 
necessidades do Brasil;  

  

Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que 

norteiam as práticas acadêmicas da instituição.  

Para concretizar sua política de formação, a ESAB tem como 
filosofia, a “promoção de ensino de qualidade através da 
criação e desenvolvimento de atividades acadêmicas que 
considerem os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 
essenciais à formação humana e profissional”.  

Essas diretrizes norteadoras demandam diversas estratégias 
educativas no plano acadêmico, que buscará gradativamente:  

a) A construção coletiva, está expressa na intenção e 
prática de cada segmento da IES, considerando a articulação 
dialética, diferenciação e integração, globalidade e 
especificidade;  
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b) A interação recíproca com a sociedade, caracterizada 
pela educação e desenvolvimento econômico-social 
sustentável,  reafirmando  seu  compromisso  como  
potencializadora da formação humana e profissional;  

c) A construção permanente da qualidade de ensino, 
considerada como processual e cotidiana.   
 Estrutura Organizacional   

A estrutura Organizacional da ESAB, de acordo com seu 
Regimento, é constituída da seguinte forma:  

a) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, órgão 
máximo de deliberação da ESAB.  

b) Direção Geral, órgão executivo superior de gestão de todas 
as atividades da ESAB. Em sua ausência e impedimento 
eventuais o Diretor da ESAB é substituído pelo Diretor 
Acadêmico.  

c) Direção Acadêmica, órgão executivo que coordena, 
fiscaliza e superintende as atividades acadêmicas da 
ESAB.    

d) Coordenação de Curso, unidade básica da ESAB, de 
organização didático, científica e administrativa, integrada 
pelos professores das disciplinas do currículo do curso.  

e) Núcleo de Apoio Psicopedagógico é o setor responsável 
em garantir a qualidade a execução do Projeto Pedagógico 
da ESAB, em parceria com professores e alunos num 
trabalho cooperativo, tendo como objetivo identificar e 
encaminhar as dificuldades de aprendizagem, sob 
orientação didático-metodológica bem como na relação 
professor-aluno.   

f) Coordenação de Pós-Graduação e das Áreas de 
Pesquisas e Extensão.  

g) Secretaria   

h) Biblioteca  

i) Laboratório  
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Esses órgãos integram a Direção da ESAB juntamente com 
outros órgãos suplementares ou de apoio técnico 
administrativo.   

 

Informações Básicas   

A ESAB promove um atendimento integral e individualizado ao 
acadêmico, dispondo de uma estrutura assim organizada:  
  

 
Secretaria Geral   

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 
17h   
Secretária Geral – Angela Gorete Schimith Lima   
Auxiliar de Secretaria – Claudia Marina Sofiate  
Telefone: 027 2127 7732  
E-mail: claudia.sofiate@esab.edu.br  
  

 
Biblioteca   

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 08h 
às 17h  
Bibliotecária: Ivelize Mello Murillo   
E-mail: biblioteca@esab.edu.br  
  
 
Laboratório de Informática  

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
16h30minh.  
  
 
Coordenadora de Curso   

Curso de Pedagogia: Profª. Líbia Beatriz Pena Vetekesky  
Telefone: 027 2127 7705  
E-mail: libia@esab.edu.br                                                                           
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REGULAMENTAÇÕES ACADÊMICAS  

  

1- Matrícula e Rematrícula   

A matrícula é o ato formal de ingresso do aluno na ESAB. Ao 
final de cada semestre letivo, o aluno, obrigatoriamente, 
participa da rematrícula. É a reafirmação do seu compromisso 
com a ESAB. A rematrícula é sempre condicionada aos 
resultados alcançados nas diversas disciplinas.  
A matrícula deverá ser renovada nos prazos estabelecidos no 
Calendário Acadêmico.   

O aluno aprovado em todas as disciplinas fará a rematrícula no 
período subsequente ao cursado. Aquele que não obtiver 
aprovação em até três disciplinas poderá cursar o período 
seguinte, ficando devendo o cumprimento das disciplinas em 
que ficou retido, as quais deverão ser cursadas em regime de 
dependência. As disciplinas em regime de dependência 
deverão ser cursadas nas Modalidades Presencial ou em 
Educação à Distância, de acordo com o Programa de 
Dependência Acadêmica - PDA. A matrícula nas disciplinas em 
dependência deverá ser solicitada pelo aluno.   

Observação 1: A ausência do aluno na Rematrícula, no 
período constante do Calendário Acadêmico, caracteriza 
abandono de curso e consequente perda da vaga, podendo a 
ESAB dela dispor para efeito de matrícula de candidato 
classificado no Processo Seletivo ou mesmo por transferência.   

Observação 2: Comunique imediatamente à Secretaria da 
ESAB quando houver mudança de endereço, e-mail, número 
de telefone ou qualquer outra informação pessoal.               Isso 
é fundamental para que sejam mantidos atualizados os seus 
dados no cadastro da ESAB, evitando possíveis problemas.   

Observação 3: O cancelamento da matrícula deverá ser feito 
mediante requerimento, pelo SGE, no Campus on line.    

Observação 4: Uma vez matriculado no curso de Licenciatura 
em Pedagogia, o aluno poderá desistir de continuar a 
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frequentá-lo, devendo para tanto solicitar a rescisão do contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais ao qual se 
comprometeu no ato da matrícula.  

  

2- Trancamento de Matrícula   

O trancamento de matrícula é formalizado por solicitação feita 
pelo aluno que tenha frequentado pelo menos (1) um semestre 
letivo do curso, conforme prazo estipulado pelo Regimento 
Interno, para fins de manutenção do seu direito de vaga e 
posterior rematrícula, desde que esteja com regularidade junto 
ao setor financeiro da ESAB.    

No seu retorno às atividades acadêmicas, o aluno em 
Trancamento de Curso, sujeitar-se-á ao estudo das disciplinas 
e à realização das atividades previstas na estrutura do curso 
em vigor, que poderá ser atualizada, constando novas 
disciplinas e atividades.  

  

3- Abandono de Curso  

O Abandono de Curso significa cancelamento da matrícula, 
podendo ocorrer nas seguintes situações:  

• Não efetivação da rematrícula;  

• 25% de ausência nas aulas presenciais.  
  

4- Transferência e Aproveitamento de Estudos  

A transferência de alunos para outras instituições é concedida a 
qualquer época do ano a pedido do interessado, e de outras 
instituições para a ESAB é aceita conforme prazo definido em 
Calendário Acadêmico.  

O aproveitamento de estudos é concedido a qualquer aluno 
regular, mediante análise de seu histórico escolar e programas 
de disciplinas cursadas com êxito. As adaptações são 
determinadas pelo Colegiado de Curso. No entanto, para a 
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integralização do curso, exige-se carga horária total não inferior 
à prevista no currículo do curso.   

  

5- Vida Acadêmica  

A vida acadêmica do aluno começa a partir da matrícula no 
curso, desde que tenha logrado aprovação no processo 
seletivo e se desenvolve enquanto durar o tempo para cumprir 
a estrutura curricular do curso, sendo que o ingresso no 
semestre seguinte é mediante rematrícula, desde que tenha 
sido aprovado em avaliação de conteúdo e cumprido o 
percentual de frequência no semestre anterior.  

Históricos escolares, certidões, atestados, declarações e 
outros documentos referentes à situação acadêmica do aluno 
serão fornecidos sela Secretaria Acadêmica e devem ser 
solicitados com antecedência, por meio de requerimento 
próprio, e pagamento de custo, conforme tabela de preços.  

  

6- Horário das aulas:  

• 1ª. aula - 07h30min às 08h20min   

• 2ª. aula - 08h20min às 09h10min   

• Intervalo: 09h10min às 09h30min  

• 3ª. aula - 09h30min às 10h20min   

• 4ª. aula - 10h20min às 11h10min   
Observação: Quando ocorrer sábado letivo se cumprirá o 
mesmo horário.  

O aluno que não alcançar a frequência mínima de 75% (setenta 
e cinco por cento) nas aulas e demais atividades acadêmicas 
previstas será automaticamente reprovado.  

Não existe abono de faltas, excetos os casos previstos na 
legislação.  
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A apuração do rendimento acadêmico é feita por disciplina, 
incidindo sobre a frequência e o aproveitamento de estudos.   

É obrigatória a presença às aulas e a participação nas   
atividades acadêmicas propostas pelos docentes.   

  

7- Avaliação da Aprendizagem  

O aproveitamento de estudos é avaliado mediante verificações 
parciais, durante o semestre letivo, e eventual exame final, 
expressando-se o resultado de cada avaliação, em notas de 
zero a 10.  

O aproveitamento acadêmico será avaliado por bimestre para  
compor o resultado do semestre.                                                           

A média aritmética das notas de cada bimestre formará a nota 
semestral, que será lançada no histórico escolar do aluno.   

A composição da média bimestral é critério do professor e 
seguindo, ainda, norma regimental, podem ser usados 
trabalhos, exercícios, atividades de classe e extraclasse, 
projetos, relatórios, pesquisas bibliográficas e outros, cujo 
resultado deve culminar na obtenção da média bimestral.     

O aluno que obtiver nota semestral nas disciplinas do currículo 
pleno igual ou superior a 7,0 (sete) e tiver cumprido 75% ou 
mais de frequência, estará aprovado para o semestre seguinte.  

O aluno que obtiver nota semestral inferior a 7,0 (sete) e igual 
ou superior a 4,0 (quatro), terá direito à Prova Final, caso a 
média semestral for abaixo de 4,0 (quatro) estará reprovado, 
não podendo se submeter à prova final.  

A média exigida para aprovação, após a realização da Prova 
Final é a soma da nota semestral mais a nota da Prova Final, 
dividida por 02 (dois), devendo o resultado final dessa média 
ser igual ou superior a 5,0 (cinco).  
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8- Regime Domiciliar   

Os alunos matriculados, portadores de afecções congênitas ou 
adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições 
caracterizadas por incapacidade física relativa, incompatível 
com a frequência as aulas, terão direito ao atendimento 
especial.  

O regime excepcional se estende à mulher grávida, “a partir do 
oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante em 
estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios 
domiciliares instituído pelo Decreto-lei número 1.044, 21 de 
outubro de 1969. O início e o fim do período em que é permitido 
o afastamento serão determinados por atestado médico a ser 
apresentado à Coordenação de Curso, junto ao requerimento 
de licença.  
Em casos excepcionais devidamente comprovados por 
atestado médico, poderá ser aumentado o período de repouso, 
antes e depois do parto. Em qualquer caso, é assegurado às 
estudantes em estado de gravidez o direito à prestação dos 
exames finais.  

Todo o procedimento de regime domiciliar será feito pela 
Coordenação do Curso, auxiliada pela Secretaria Acadêmica, 
cabendo à Coordenação de Curso deferir ou não a solicitação 
feita pelo aluno.  

  

9- Prova Substitutiva - Segunda Chamada  

O aluno que deixar de comparecer às avaliações de 
aproveitamento, nas datas fixadas, poderá requerer uma prova 
substitutiva via sistema online para cada disciplina, de acordo 
com o Calendário Acadêmico e mediante pagamento de taxa 
estabelecida anualmente.  

As provas substitutivas serão realizadas ao final de cada 
bimestre letivo. Essa prova abrangerá, necessariamente, toda 
a matéria do bimestre.   
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10- Revisão de Nota   

O Aluno poderá requerer revisão de nota, por meio de 
requerimento fundamentado e instruído com a nota 
questionada, ao Coordenador de Curso, no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis após a divulgação do resultado.   

O pedido não fundamentado será de pronto indeferido pela 
Coordenação de Curso.  

O professor responsável pela revisão da nota pode mantê-la ou 
alterá-la, devendo, sempre, fundamentar sua decisão.    

Não aceitando a decisão do professor, o aluno desde que 
justifique, pode solicitar ao Diretor Acadêmico que submeta seu 
pedido de revisão à apreciação de dois outros professores do 
colegiado do curso. Se os dois professores concordarem em 
alterar a nota, esta decisão prevalecerá; não havendo 
unanimidade, prevalece a nota do professor da disciplina.  

  

11- Regime de Dependência  

O aluno reprovado por não ter alcançado média mínima 
exigida, repetirá a disciplina em período letivo posterior e 
continuará regularmente seus estudos.  

As disciplinas em regime de dependência deverão ser cursadas 
nas Modalidades Presencial ou em Educação à Distância, de 
acordo com o Programa de Dependência Acadêmica -PDA.   

  

12- Regime Disciplinar    

O convívio no ambiente acadêmico deve ser pautado pelo 
respeito, harmonia e tolerância.                 

Cabe ao aluno informar à coordenação de curso e demais 
autoridades da ESAB as condutas que julga ser inapropriadas.  

Buscando garantir uma convivência pacífica, a ESAB age 
preventivamente, ou se for o caso, punitivamente, apurando 
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comportamentos e estabelecendo ritos para a averiguação 
administrativa e aplicando penalidades previstas no Regimento 
Interno.  

  

13- Atividades Complementares  

Em cumprimento às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso 
de Pedagogia, além da carga horária normal do curso, os 
alunos deverão cumprir um total de 100 (cem) horas em 
Atividades Complementares.  

Essa carga horária é cumprida ao longo do curso e mediante a 
participação do aluno em congressos, conferências, 
seminários, palestras, cursos, atividades de monitoria, 
participação em projeto social e outros, oferecidos ou não pela 
ESAB e que deve ser comprovada por meio de comprovante 
de participação e relatório.  

  

14- Líder de Turma  

Serão eleitos dois alunos para representar a turma junto à 
coordenação de curso e à direção da ESAB.  

Observação: A duração da representatividade é de três 
semestres letivos, e pode haver recondução. O exercício desta 
representação não exime o aluno de seus deveres acadêmicos.  

  
15- Identificação do Aluno  

O Cartão de Identificação Estudantil é o documento de 
identidade do aluno. É necessário o seu uso nas dependências 
e atividades oferecidas pela ESAB.   

Conserve-o sempre consigo, pois é obrigatória a apresentação 
diária na portaria, nas provas e sempre que solicitado por 
qualquer professor ou funcionário da Instituição.  
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O Cartão de Identificação Estudantil é de uso pessoal e 
intransferível, sendo proibido o seu empréstimo.  

  
16- Normas Acadêmicas  

O Regimento Interno da ESAB se encontra à disposição dos 
alunos na Biblioteca, e é de muita importância que o aluno 
conheça as normas internas da instituição para que possa fazer 
valer seus direitos e cumprir com seus deveres sem quaisquer 
transtornos.    

O Regimento estabelece normas a serem cumpridas por todos 
do corpo docente, técnico-administrativo e corpo discente.   

  
IMPORTANTE:   

• Notas e faltas - As notas e faltas dos alunos serão 
informadas pelos Professores e pela Coordenação do curso 
bimestralmente.  

• Prazos - Os prazos estipulados no Calendário Escolar e 
pelos professores devem ser rigorosamente cumpridos. Se 
você estiver em dia com os seus compromissos acadêmicos 
não haverá problemas com suas notas. Lembre-se que os 
professores têm prazos para a entrega das notas e 
avaliações na Secretaria Acadêmica.  

• Controle de Frequência - A supervisão do controle da 
frequência é de responsabilidade do Professor. Este 
receberá uma Pauta com os nomes dos alunos para que 
efetue o controle de presença. Esta lista também pode ser 
passada para que os alunos assinem.   

  

17- Trabalho de Conclusão de Curso - TCC  

O Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado em forma de 
artigo, é uma atividade acadêmica que consiste num estudo 
sistemático com contribuição para a área de conhecimento da 
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educação, em nível de graduação, sendo obrigatório conforme 
o Projeto Político Pedagógico do curso, tendo como finalidade:   

• Incentivar o interesse do aluno na elaboração de 
trabalho de iniciação científica;  

• Aprimorar a formação profissional dos alunos e 
desenvolver sua capacidade de interpretação, análise, 
crítica e proposição.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um requisito 
indispensável para que o aluno obtenha o Diploma do curso de 
Pedagogia.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) poderá ser 
desenvolvido a partir do 5º semestre do curso e deverá ser 
concluído no 7º semestre. Será apresentado sob a forma de um 
Artigo Científico, segundo padrão definido pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e orientações definidas 
no Manual de Elaboração de Trabalhos Científicos da ESAB.   

A avaliação do TCC será feita mediante defesa pública perante 
uma Banca formada por dois professores, além de seu 
orientador.   

  

18- Colação de Grau  

O ato de Colação de Grau é realizado em sessão solene e 
pública presidida pelo Diretor da ESAB em data e local 
previamente designado, para atender ao aluno concluinte que 
estiver apto à colação, sem pendências acadêmicas ou 
financeiras, após ter requerido na Secretaria Acadêmica.  

Cabe à turma a indicação de seu representante ou nomeação 
de uma comissão, eleita pelos alunos, com o objetivo de 
requerer junto à Secretaria uma data para a colação de grau, 
reserva de local e planejamento sobre os demais 
procedimentos para a Colação de Grau junto às instâncias 
próprias da ESAB.  
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19- Comissão Permanente de Avaliação - CPA  

A avaliação institucional é uma forma de rever e aperfeiçoar o 
projeto político-pedagógico da Instituição como um todo, assim 
como dos cursos por ela mantidos, promovendo a permanente 
melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas e sua 
legitimação junto à sociedade.  

A ESAB pretende buscar indicadores que possibilitem 
mensurar seu desempenho frente à comunidade discente, 
docente e externa. Com isso, pretende-se que a Instituição 
tenha suas características de eficiência, eficácia e flexibilidade 
constantemente revistas e aprimoradas. Os objetivos são, em 
sua essência, a auto avaliação dos serviços prestados aos 
alunos e à comunidade e a busca de mecanismos de 
acompanhamento que possibilitem um processo de melhoria 
contínua.  

Para o levantamento dos dados, serão elaborados 
questionários e entrevistas semiestruturadas.  

A análise quantitativa e qualitativa dos instrumentos utilizados 
permitirá caracterizar e conhecer a percepção dos alunos, dos 
docentes, dos funcionários e da comunidade externa, com 
relação aos serviços prestados pela ESAB.   

  

20- Estágio Supervisionado  

O Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia da ESAB 
contempla um conjunto de atividades relativas às áreas de 
formação do curso, tais como: Formação Geral, Conteúdos e 
Tratamento Metodológico e Gestão da Unidade Escolar.   

         Estas áreas de formação implicam conteúdos para Educação 
Infantil, Ensino Fundamental – anos iniciais, Educação de 
Jovens e Adultos e Gestão Educacional, sendo assim 
distribuídas:  
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 Cronograma do Estágio Supervisionado 

Curso de Licenciatura em Pedagogia  
 

Módulo  Modalidades  Atividades  Carga 

horária  

  
 

 

2 º  

  
3º  

  
 
 
 
 

Prática da  
Educação  

Infantil  

Acompanhamento e 
observação dos seguintes 
processos:   
 Organização do cotidiano      

escolar de instituição de    
Educação Infantil.  

 Prática docente na   
Educação Infantil      
observando o 
planejamento, a  docência 
e a avaliação da    
aprendizagem.  

 Processo de 
alfabetização. 

 Intervenção junto aos 
alunos   com deficiência.  

  
 
 
 
 
100 

horas  

  

 

 

4º  

 

5º   

  
 
 
 
 

Prática do  
Ensino  

Fundamental  

Acompanhamento e 
observação dos seguintes 
processos:   
 Organização do cotidiano      

escolar de instituição de    
Ensino Fundamental.  

 Prática docente na   
Ensino Fundamental      
observando o 
planejamento, a docência 
e a avaliação da   
aprendizagem. 

 Intervenção junto aos 
alunos com deficiência.  

  
 
 
 
 
100 

horas  
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6º  

 
 

Prática _  
Ensino de  
Jovens e  

Adultos / EJA  

Acompanhamento da prática 
docente na Educação de  
Jovens e Adultos observando 
o processo de alfabetização, 
projetos de ensino, 
atendimento a alunos com 
deficiência.  

  
 
50 

horas  

  

 
7º  

  
Prática de  

Gestão  
Educacional  

  

 
Observação em atividades 
relativas à atuação do Gestor  
Pedagógico em espaços 
educativos formais e/ou 
informais. 

  

50 
horas  

  

O Estágio Supervisionado compreende atividades de 
observação e participação, associando teoria e prática.   

O Estágio Supervisionado é curricular, com carga horária de 
300 (trezentas) horas-aula, a serem cumpridas a partir do 
segundo semestre do Curso, conforme Artigo 7º da Resolução 
CNE 01/2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o curso de graduação em Pedagogia – Licenciatura.  

 

21- Dos direitos e deveres dos Alunos:  

21.1 Dos direitos dos Alunos:  

• Frequentar as aulas e demais atividades curriculares 
aplicando a máxima diligência no seu aproveitamento.   

• Utilizar os serviços administrativos e técnicos 
oferecidos pela ESAB.  

• Votar e ser votado, na forma do Regimento Interno, nas 
eleições do órgão de representação estudantil e quando 
convocado.  
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• Recorrer de decisões aos órgãos deliberativos ou 
executivos da ESAB.  

• Receber do professor o programa da disciplina a ser 
lecionado e cobrar o seu cumprimento.  

  

21.2 Dos deveres dos Alunos:  

• Comparecer às aulas no horário determinado, 
buscando participação ativa no desenvolver da 
aprendizagem, permanecendo até o final das mesmas.  

• Observar o regime acadêmico disciplinar e 
comportarse, dentro e fora da instituição, de acordo 
com princípios éticos condizentes com a condição de 
acadêmico.  

• Zelar pelo patrimônio da instituição.  
• Não fumar em sala de aula, nem nas áreas internas, 

bem como, não fazer uso de aparelho celular durante 
as aulas e outras atividades acadêmicas.  

• Tratar com respeito os colegas, professores e todos do 
corpo técnico-administrativo.  

• Não permanecer nos corredores em horário de aula.  
• Cumprir os prazos estabelecidos para entrega de 

trabalhos acadêmicos e pesquisas.   

• Não usar o nome da instituição sem prévia autorização.       
O descumprimento das normas Regimentais poderá implicar 
em aplicação de sanções estabelecidas no Regimento.    

  

22- Características do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

Presencial:  

Semestral, com duração de sete semestres letivos.  
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 Objetivo geral do curso  

O desenvolvimento do processo de formação do Pedagogo da 
ESAB está voltado para a docência na Educação Infantil e 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, bem como para a 
Gestão do processo educacional, para a pesquisa da prática 
escolar, para tarefas que exigem o domínio de competências e 
habilidades do campo específico das ciências pedagógicas.   

 Objetivos específicos do curso  

• Promover a formação e compreensão de concepções e 
tendências voltadas à prática pedagógica constituídas a 
partir da prática social e do pensamento contemporâneo. 

• Propiciar uma formação que valorize e priorize a discussão 
de concepção de ciência e vida cotidiana, na perspectiva da 
teoria e prática, atrelados a uma visão de Homem-Mundo-
Sociedade.  

• Favorecer um processo de formação que suscite no aluno a 
articulação constante entre aspectos de natureza científico, 
investigativa e profissional.  

  
24- Estrutura Curricular  

  
 1º Módulo Semestral  

  
C.H.  

Semanal  
C.H. 

Semestral  

1  Filosofia da Educação  4  80  
2  História da Educação  4  80  
3  Antropologia, Sociologia e Educação  4  80  
4  Psicologia da Educação  4  80  

5  Organização do Trabalho Acadêmico e 
Produção de Texto  4  80  

  Total do Semestre  20  400  

 2° Módulo Semestral  C.H.  
Semanal  

C.H. 

Semestral  

1  Didática e seus fundamentos  4  80  
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2  Desenvolvimento Humano e Aprendizagem  4  80  
3  Linguagem Oral e Escrita  4  80  
4  Fundamentos da Educação Infantil  4  80  
5  Alfabetização e Letramento  4  80  
  Subtotal  20  400  

  Estágio Supervisionado: Prática – Educação  
Infantil    50  

  Atividades Teórico-Práticas    20  
  Total do Semestre    470  
 3° Módulo Semestral  C.H.  

Semanal  
C.H. 

Semestral  

1  Didática, planejamento e avaliação   4  80  
2  Literatura Infanto-Juvenil  4  80  
3  Artes e Criatividade: metodologia de ensino  4  80  
4  Alfabetização Matemática  4  80  
5  Corporeidade, Ludicidade e Movimento  4  80  

  Subtotal   20  400  

  Estágio Supervisionado: Prática – Educação  
Infantil    50  

  Atividades Teórico-Práticas    20  
  Total do Semestre    470  
 4° Módulo Semestral  C.H.  

Semanal  
C.H. 

Semestral  

 
1  Projeto Político Pedagógico   4  80  
2  Educação, Informação e Tecnologia  4  80  
3  Matemática: metodologia de ensino  4  80  

4  História, Geografia e Valores Culturais:  
metodologia de ensino   4  80  

5  Dificuldades de Aprendizagem  4  80  
  Subtotal  20  400  

  Estágio Supervisionado: Prática - Ensino 
Fundamental    50  

  Atividades Teórico-Práticas    20  
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  Total do Semestre    470  
5° Módulo Semestral  C.H.  

Semanal  
C.H. 

Semestral  
1  Políticas Públicas e Legislação Educacional   4  80  
2  Ética e Compromisso Profissional   4  80  
3  Desafios na Educação e Diversidade  4  80  

4  Ciências da Natureza e Saúde e seus 
fundamentos: metodologia de ensino   4  80  

5  Língua Brasileira de Sinais   4  80  
  Subtotal  20  400  

  Estágio Supervisionado: Prática-Alfabetização - 
Ensino Fundamental    50  

  Atividades Teórico-Práticas    20  
  Total do Semestre    470  

6° Módulo Semestral  C.H.  
Semanal  

C.H. 

Semestral  
1  Educação de Jovens e Adultos  4  80  
2  Gestão Educacional  4  80  
3  Metodologia da Pesquisa Científica  4  80  

4  Biologia e Educação Ambiental: metodologia de 
ensino  4  80  

5  Educação e Inclusão  4  80  
  Subtotal   20  400  
  Trabalho de Conclusão de Curso     10  

  Estágio Supervisionado: Prática - Educação de 
Jovens e Adultos    50  

  Atividades Teórico-Práticas    20  
  Total do Semestre    480  
 7° Módulo Semestral  C.H.  

Semanal  
C.H. 

Semestral  

1  Língua Portuguesa: metodologia de ensino  4  80  
2  Avaliação Educacional  4  80  
3  Temas Transversais: práticas e projetos  4  80  

4  Ciências da Natureza e Saúde e suas 
aplicações: metodologia de ensino   4  80  
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5  Organização do Trabalho Docente  4  80  
  Subtotal  20  400  
  Trabalho de Conclusão de Curso     10  

  Estágio Supervisionado: Prática -Necessidades 
Educativas Especiais    50  

  Total do Semestre    460  
  
   
 

 
 Carga Horária Total do Curso  

 Total da Carga Horária das Disciplinas:   2.820 horas  

Total da Carga Horária das Atividades 

Teórico-Práticas  
100 horas  

Total da Carga Horária do Estágio 

Supervisionado:  
300 horas  

Total da Carga Horária do Curso:   3.220 horas  

Instituição Reconhecida pela Portaria 648, de 10/12/2013, publicada 
no Diário Oficial da União – DOU, em 11/12/2013.  
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