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NACIONAIS. ALTERAÇÃO. RESOLIUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO
DE
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CÂMARA

DE

EDUCAÇÃO

SUPERIOR.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
Na verdade, esta Resolução 02/2010 não altera a Resolução 06/2006 –
revoga-a.
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em
Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução CNE/CES nº
6/2006.
O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de
Educação, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 9º, § 2º,
alínea "c", da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação
dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, tendo em vista as
diretrizes e princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES nºs 583/2001 e
67/2003, e considerando o que consta do Parecer CNE/CES nº 112/2005,
homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 6/6/2005, e
do Parecer CNE/CES nº 255/2009, homologado pelo Senhor Ministro de
Estado da Educação em 8/6/2010, resolve:
Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o

curso de Arquitetura e Urbanismo, bacharelado, a serem observadas pelas
Instituições de Educação Superior.
Art. 2º A organização de cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo
deverá ser elaborada com claro estabelecimento de componentes
curriculares, os quais abrangerão: projeto pedagógico, descrição de
competências, habilidades e perfil desejado para o futuro profissional,
conteúdos curriculares, estágio curricular supervisionado, acompanhamento
e avaliação, atividades complementares e trabalho de curso sem prejuízo de
outros aspectos que tornem consistente o projeto pedagógico.
Art. 3º O projeto pedagógico do curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo, além da clara concepção do curso, com suas peculiaridades, seu
currículo pleno e sua operacionalização, deverá incluir, sem prejuízos de
outros, os seguintes aspectos:
I - objetivos gerais do curso, contextualizado
institucional, política, geográfica e social;

às

suas

inserções

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso;
III - formas de realização da interdisciplinaridade;
IV - modos de integração entre teoria e prática;
V - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;
VI - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando
houver;
VII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de
ensino e como instrumento para a iniciação científica;
VIII - regulamentação das atividades relacionadas com o Trabalho de
Curso, em diferentes modalidades, atendendo às normas da instituição;
IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular
supervisionado em diferentes formas e condições de realização, observados
seus respectivos regulamentos; e
X - concepção e composição das atividades complementares.
§ 1º A proposta pedagógica para os cursos de graduação em Arquitetura e
Urbanismo deverá assegurar a formação de profissionais generalistas,
capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos
sociais e comunidade, com relação à concepção, à organização e à
construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a
edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do
patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e a
utilização racional dos recursos disponíveis.
§

2º

O

curso

deverá

estabelecer

ações

pedagógicas

visando

ao

desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade técnica e
social e terá por princípios:
I - a qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a
qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade;
II - o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais,
estéticas e econômicas das comunidades;
III - o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente
natural e construído;
IV - a valorização e a preservação da arquitetura, do urbanismo e da
paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva.
§ 3º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir,
no Projeto Pedagógico do curso, a oferta de cursos de pós-graduação lato
sensu, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional.
Art. 4º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá ensejar condições para
que o futuro egresso tenha como perfil:
I - sólida formação de profissional generalista;
II - aptidão de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos,
grupos sociais e comunidade, com relação à concepção, organização e
construção do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a
edificação e o paisagismo;
III - conservação e valorização do patrimônio construído;
IV - proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos
recursos disponíveis.
Art. 5º O curso de Arquitetura e Urbanismo deverá possibilitar formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e
habilidades:
I - o conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos
relevantes e de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas
individuais e coletivas quanto ao ambiente construído;
II - a compreensão das questões que informam as ações de preservação da
paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao
equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável;
III - as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura,
urbanismo e paisagismo e para realizar construções, considerando os
fatores de custo, de durabilidade, de manutenção e de especificações, bem
como os regulamentos legais, de modo a satisfazer as exigências culturais,
econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos
usuários;

IV - o conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de
influenciar a qualidade da concepção e da prática de arquitetura, urbanismo
e paisagismo;
V - os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e
do paisagismo, considerando sua produção no contexto social, cultural,
político e econômico e tendo como objetivo a reflexão crítica e a pesquisa;
VI - o domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento
urbano e regional, urbanismo e desenho urbano, bem como a compreensão
dos sistemas de infraestrutura e de trânsito, necessários para a concepção
de estudos, análises e planos de intervenção no espaço urbano,
metropolitano e regional;
VII - os conhecimentos especializados para o emprego adequado e
econômico dos materiais de construção e das técnicas e sistemas
construtivos, para a definição de instalações e equipamentos prediais, para
a organização de obras e canteiros e para a implantação de infraestrutura
urbana;
VIII - a compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção e
do projeto estrutural, tendo por fundamento os estudos de resistência dos
materiais, estabilidade das construções e fundações;
IX - o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e
energéticas e o domínio das técnicas apropriadas a elas associadas;
X - as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação,
conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de
edificações, conjuntos e cidades;
XI - as habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas
aplicações e de outros meios de expressão e representação, tais como
perspectiva, modelagem, maquetes, modelos e imagens virtuais;
XII - o conhecimento dos instrumentais de informática para tratamento de
informações e representação aplicada à arquitetura, ao urbanismo, ao
paisagismo e ao planejamento urbano e regional;
XIII - a habilidade na elaboração e instrumental na feitura e interpretação
de levantamentos topográficos, com a utilização de aerofotogrametria,
fotointerpretação e sensoriamento remoto, necessários na realização de
projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e no planejamento urbano
e regional.
Parágrafo único. O projeto pedagógico deverá demonstrar claramente como
o conjunto das atividades previstas garantirá o desenvolvimento das
competências e habilidades esperadas, tendo em vista o perfil desejado, e
garantindo a coexistência de relações entre teoria e prática, como forma de
fortalecer o conjunto dos elementos fundamentais para a aquisição de

conhecimentos e habilidades necessários à concepção e à prática do
egresso.
Art. 6º Os conteúdos curriculares do curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo deverão estar distribuídos em dois núcleos e um Trabalho de
Curso, recomendando-se sua interpenetrabilidade:
I - Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação;
II - Núcleo de Conhecimentos Profissionais;
III - Trabalho de Curso.
§ 1º O Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação será composto por
campos de saber que forneçam o embasamento teórico necessário para que
o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado e será integrado
por: Estética e História das Artes; Estudos Sociais e Econômicos; Estudos
Ambientais; Desenho e Meios de Representação e Expressão.
§ 2º O Núcleo de Conhecimentos Profissionais será composto por campos
de saber destinados à caracterização da identidade profissional do egresso e
será constituído por: Teoria e História da Arquitetura, do Urbanismo e do
Paisagismo; Projeto de Arquitetura, de Urbanismo e de Paisagismo;
Planejamento Urbano e Regional; Tecnologia da Construção; Sistemas
Estruturais; Conforto Ambiental; Técnicas Retrospectivas; Informática
Aplicada à Arquitetura e Urbanismo; Topografia.
§ 3º O Trabalho de Curso será supervisionado por um docente, de modo
que envolva todos os procedimentos de uma investigação técnico-científica,
a serem desenvolvidos pelo acadêmico ao longo da realização do último ano
do curso.
§ 4º O núcleo de conteúdos profissionais deverá ser inserido no contexto do
projeto pedagógico do curso, visando a contribuir para o aperfeiçoamento
da qualificação profissional do formando.
§ 5º Os núcleos de conteúdos poderão ser dispostos, em termos de carga
horária e de planos de estudo, em atividades práticas e teóricas, individuais
ou em equipe, tais como:
I - aulas teóricas, complementadas por conferências e palestras
previamente programadas como parte do trabalho didático regular;
II - produção em ateliê, experimentação em laboratórios, elaboração de
modelos, utilização de computadores, consulta a bibliotecas e a bancos de
dados;
III - viagens de estudos para o conhecimento de obras arquitetônicas, de
conjuntos históricos, de cidades e regiões que ofereçam soluções de
interesse e de unidades de conservação do patrimônio natural;
IV - visitas a canteiros de obras, levantamento de campo em edificações e

bairros, consultas a arquivos e a instituições, contatos com autoridades de
gestão urbana;
V - pesquisas temáticas, bibliográficas e iconográficas, documentação de
arquitetura, urbanismo e paisagismo e produção de inventários e bancos de
dados; projetos de pesquisa e extensão; emprego de fotografia e vídeo;
escritórios-modelo de arquitetura e urbanismo; núcleos de serviços à
comunidade;
VI - participação em atividades extracurriculares, como encontros,
exposições, concursos, premiações, seminários internos ou externos à
instituição, bem como sua organização.
Art. 7º O estágio curricular supervisionado deverá ser concebido como
conteúdo curricular obrigatório, cabendo à Instituição de Educação
Superior, por seus colegiados acadêmicos, aprovar o correspondente
regulamento, abrangendo diferentes modalidades de operacionalização.
§ 1º Os estágios supervisionados são conjuntos de atividades de formação,
programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente
da instituição formadora e procuram assegurar a consolidação e a
articulação das competências estabelecidas.
§ 2º Os estágios supervisionados visam a assegurar o contato do formando
com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos,
habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo
recomendável que suas atividades sejam distribuídas ao longo do curso.
§ 3º A instituição poderá reconhecer e aproveitar atividades realizadas pelo
aluno em instituições, desde que contribuam para o desenvolvimento das
habilidades e competências previstas no projeto de curso.
Art. 8º As atividades complementares são componentes curriculares
enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando e deverão
possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências
e atitudes do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente acadêmico,
que serão reconhecidas mediante processo de avaliação.
§ 1º As atividades complementares podem incluir projetos de pesquisa,
monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos,
seminários, simpósios, congressos, conferências, até disciplinas oferecidas
por outras instituições de educação.
§ 2º As atividades complementares não poderão ser confundidas com o
estágio supervisionado.
Art. 9º O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório e realizado
ao longo do último ano de estudos, centrado em determinada área teóricoprática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração
de conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa, e observará os
seguintes preceitos:

I - trabalho individual, com tema de livre escolha
obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais;

do

aluno,

II - desenvolvimento sob a supervisão de professor orientador, escolhido
pelo estudante entre os docentes do curso, a critério da Instituição;
Parágrafo único. A instituição deverá emitir regulamentação própria,
aprovada
pelo
seu
Conselho
Superior
Acadêmico,
contendo,
obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismo de avaliação, além
das diretrizes e técnicas relacionadas com sua elaboração. Art. 10. A carga
horária mínima para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo é
estabelecida pela Resolução CNE/CES nº 2/2007.
Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a Resolução CNE/CES nº 6, de 2 de fevereiro de 2006, e
demais disposições em contrário.
PAULO SPELLER
(DOU de 18/06/2010 – Seção I – p.37)

2.

PEDAGOGIA.

RECONHECIMENTO.

INSTRUMENTO

DE

AVALIAÇÃO. SINAES. PORTARIA Nº 808, DE 18 DE JUNHO DE
2010. MINISTRO DA EDUCAÇÃO.
Até que enfim o MEC decide fazer da forma correta, publicando no DOU a
íntegra do Instrumento de Avaliação.
Até o último editado (Portaria 505, de 03/06/2009 – reconhecimento de
Medicina), o MEC publicava no DOU apenas o extrato. A íntegra, só no
endereço eletrônico.
Se de um lado o MEC acerta, de outro erra: mais uma vez, como já fez na
publicação da Portaria 485, de 28/05/2009 – autorização de Pedagogia,
publica no quadro ao final do Instrumento, os tempos mínimo e máximo de
integralização do curso. A Resolução CNE nº 1, de 15 de maio de 2006, que
editou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia NÃO
INDICA TEMPOS MÍNIMO E MÁXIMO DE DURAÇÃO DO CURSO EM ANOS, SÓ
EM HORAS!!!!!!!
Que mania têm os assessores do MEC de ir além da lei! Qualquer IES que
tenha curso de Pedagogia reconhecido, e que use a prerrogativa da Portaria
MEC nº 4.059/2004 (20% da carga horária do curso com metodologias e
tecnologias de EAD) poderá integralizar o curso em MENOS DE 4 (QUATRO)
ANOS!!!!!!!!!
Aprova o instrumento de avaliação para reconhecimento de Cursos
Pedagogia, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo
em vista a Lei n° 9.394 de 20 de janeiro de 1996, a Lei n° 10.861 de 14 de
abril 2004 e o Decreto n° 5.773 de 09 de maio de 2006, resolve:
Art. 1° Aprovar o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos
de Licenciatura em Pedagogia, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior, anexo a esta portaria.
Art. 2º O instrumento a que se refere o art. 1° será utilizado na avaliação
de reconhecimento de Curso de Licenciatura em Pedagogia do Sistema
Federal de Educação Superior, e será disponibilizado na íntegra, na página
eletrônica do INEP-MEC, em www.mec.gov.br.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
(DOU de 21/06/2010 – Seção I – p.72)
ANEXO
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE CURSO DE
PEDAGOGIA

Dimensão 1: Organização didático-pedagógica do Curso
Dimensão 1: Organização didático-pedagógica do Curso
N°

Indicador

Conceito Critérios de Análise

1.

Perfil do
Egresso

1

Quando o perfil do egresso não está coerente
com a formação de professor da educação
infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.

2

Quando o perfil do egresso está
insuficientemente coerente ou não prioriza a
formação de professor da educação infantil e dos
anos iniciais do ensino fundamental.

3

Quando o perfil do egresso está suficientemente
coerente, prioritariamente, como professor da
educação infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental e complementarmente com a
pesquisa na área educacional, a gestão de
processos educativos e da organização e
funcionamento de sistemas e instituições de
ensino.

4

Quando o perfil do egresso está adequadamente
coerente, prioritariamente, como professor da
educação infantil e dos anos iniciais do ensino

fundamental e complementarmente com a
pesquisa na área educacional, a gestão de
processos educativos e da organização e
funcionamento de sistemas e instituições de
ensino.

2.

Objetivos do
curso

5

Quando o perfil do egresso está plenamente
coerente, prioritariamente, como professor da
educação infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental e complementarmente com a
pesquisa na área educacional, a gestão de
processos educativos e da organização e
funcionamento de sistemas e instituições de
ensino.

1

Quando os objetivos do curso não estão
adequados.

2

Quando os objetivos do curso estão
insuficientemente adequados, considerando os
aspectos: coerência com o perfil do egresso;
prioridade na formação do professor para a
educação infantil e os anos iniciais do ensino
fundamental; pesquisa na área educacional;
gestão de processos educativos e da
organização e funcionamento de sistemas e
instituições de ensino.

3

Quando os objetivos do curso estão
suficientemente adequados, considerando os
aspectos: coerência com o perfil do egresso;
prioridade na formação do professor para a
educação infantil e os anos iniciais do ensino
fundamental; pesquisa na área educacional;
gestão de processos educativos e da
organização e funcionamento de sistemas e
instituições de ensino.

4

Quando os objetivos do curso estão adequados,
considerando os aspectos: coerência com o perfil
do egresso; prioridade na formação do professor
para a educação infantil e os anos iniciais do
ensino fundamental; pesquisa na área
educacional; gestão de processos educativos e
da organização e funcionamento de sistemas e
instituições de ensino.

5

Quando os objetivos do curso estão plenamente
adequados, considerando os aspectos: coerência
com o perfil do egresso; prioridade na formação
do professor para a educação infantil e os anos
iniciais do ensino fundamental; pesquisa na área

educacional; gestão de processos educativos e
da organização e funcionamento de sistemas e
instituições de ensino.
3.

Metodologia

1

Quando a metodologia de trabalho não conduz
os objetivos do curso em direção ao perfil
profissional de formação.

2

Quando a metodologia de trabalho conduz
insuficientemente os objetivos do curso em
direção ao perfil profissional de formação,
considerando os seguintes aspectos: a
interdisciplinaridade; o desenvolvimento do
espírito científico; o trabalho em equipe e
colaborativo; as práticas educacionais
adequadas à educação infantil e aos anos iniciais
do ensino fundamental; à gestão de processos
educativos e da organização e funcionamento de
sistemas e instituições de ensino.

3

Quando a metodologia de trabalho conduz
suficientemente os objetivos do curso em direção
ao perfil profissional de formação, considerando
os seguintes aspectos: a interdisciplinaridade; o
desenvolvimento do espírito científico; o trabalho
em equipe e colaborativo; as práticas
educacionais adequadas à educação infantil e
aos anos iniciais do ensino fundamental; à
gestão de processos educativos e da
organização e funcionamento de sistemas e
instituições de ensino.

4

Quando a metodologia de trabalho conduz
adequadamente os objetivos do curso em
direção ao perfil profissional de formação,
considerando os seguintes aspectos: a
interdisciplinaridade; o desenvolvimento do
espírito científico; o trabalho em equipe e
colaborativo; as práticas educacionais
adequadas à educação infantil e aos anos iniciais
do ensino fundamental; à gestão de processos
educativos e da organização e funcionamento de
sistemas e instituições de ensino.

5

Quando a metodologia de trabalho conduz
plenamente os objetivos do curso em direção ao
perfil profissional de formação, considerando os
seguintes aspectos: a interdisciplinaridade; o
desenvolvimento do espírito científico; o trabalho
em equipe e colaborativo; as práticas
educacionais adequadas à educação infantil e

aos anos iniciais do ensino fundamental; à
gestão de processos educativos e da
organização e funcionamento de sistemas e
instituições de ensino.
4.

5.

Matriz curricular

Conteúdos
curriculares

1

Quando a matriz curricular não apresenta
coerência com o perfil definido ou com os
objetivos propostos.

2

Quando a matriz curricular apresenta insuficiente
coerência com o perfil definido e os objetivos
propostos, considerando os aspectos:
dimensionamento das cargas horárias em função
dos conteúdos; ementas e bibliografias.

3

Quando a matriz curricular apresenta suficiente
coerência com o perfil definido e os objetivos
propostos, considerando os aspectos:
dimensionamento das cargas horárias em função
dos conteúdos; ementas e bibliografias.

4

Quando a matriz curricular apresenta adequada
coerência com o perfil definido e os objetivos
propostos, considerando os aspectos:
dimensionamento das cargas horárias em função
dos conteúdos; ementas e bibliografias.

5

Quando a matriz curricular apresenta plena
coerência com o perfil definido e os objetivos
propostos, considerando os aspectos:
dimensionamento das cargas horárias em função
dos conteúdos; ementas e bibliografias.

1

Quando os conteúdos curriculares não são
relevantes.

2

Quando os conteúdos curriculares são
insuficientemente relevantes, considerando os
seguintes aspectos: atualização; as diversas
abordagens do conhecimento pedagógico, das
áreas de experiência e conhecimento relativas à
educação infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental (alfabetização e metodologias
específicas: matemática, ciências, meio ambiente
e saúde; história; geografia e arte); a realidade
dos diferentes espaços de atuação e suas
relações com as comunidades; as políticas
educacionais e seus processos de
implementação; o contexto sociocultural e sua
diversidade; a organização e gestão de sistemas
e instituições de ensino; a produção e difusão do

conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, a interdisciplinaridade; a
contextualização; a pertinência; a relevância
social e ética.
3

Quando os conteúdos curriculares são
suficientemente relevantes, considerando os
seguintes aspectos: atualização; as diversas
abordagens do conhecimento pedagógico, das
áreas de experiência e conhecimento relativas à
educação infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental (alfabetização e metodologias
específicas: matemática, ciências, meio ambiente
e saúde; história; geografia e arte); a realidade
dos diferentes espaços de atuação e suas
relações com as comunidades; as políticas
educacionais e seus processos de
implementação; o contexto sociocultural e sua
diversidade; a organização e gestão de sistemas
e instituições de ensino; a produção e difusão do
conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, a interdisciplinaridade; a
contextualização; a pertinência; a relevância
social e ética.

4

Quando os conteúdos curriculares são
adequadamente relevantes, considerando os
seguintes aspectos: atualização; as diversas
abordagens do conhecimento pedagógico, das
áreas de experiência e conhecimento relativas à
educação infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental (alfabetização e metodologias
específicas: matemática, ciências, meio ambiente
e saúde; história; geografia e arte); a realidade
dos diferentes espaços de atuação e suas
relações com as comunidades; as políticas
educacionais e seus processos de
implementação; o contexto sociocultural e sua
diversidade; a organização e gestão de sistemas
e instituições de ensino; a produção e difusão do
conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, a interdisciplinaridade; a
contextualização; a pertinência; a relevância
social e ética.

5

Quando os conteúdos curriculares são
plenamente relevantes, considerando os
seguintes aspectos: atualização; as diversas
abordagens do conhecimento pedagógico, das

áreas de experiência e conhecimento relativas à
educação infantil e dos anos iniciais do ensino
fundamental (alfabetização e metodologias
específicas: matemática, ciências, meio ambiente
e saúde; história; geografia e arte); a realidade
dos diferentes espaços de atuação e suas
relações com as comunidades; as políticas
educacionais e seus processos de
implementação; o contexto sociocultural e sua
diversidade; a organização e gestão de sistemas
e instituições de ensino; a produção e difusão do
conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, a interdisciplinaridade; a
contextualização; a pertinência; a relevância
social e ética.
6.

7.

Coerência da
bibliografia

Processo de
avaliação da
aprendizagem

1

Quando a bibliografia efetivamente utilizada em
cada unidade curricular não está coerente,
considerando a atualização e os aspectos
teórico-práticos da formação.

2

Quando a bibliografia efetivamente utilizada em
cada unidade curricular está insuficientemente
coerente , considerando a atualização e os
aspectos teórico-práticos da formação.

3

Quando a bibliografia efetivamente utilizada em
cada unidade curricular está suficientemente
coerente , considerando a atualização e os
aspectos teórico-práticos da formação.

4

Quando a bibliografia efetivamente utilizada em
cada unidade curricular está adequadamente
coerente considerando a atualização e os
aspectos teórico-práticos da formação.

5

Quando a bibliografia efetivamente utilizada em
cada unidade curricular está plenamente coere
nte , considerando a atualização e os aspectos
teórico-práticos da formação.

1

Quando o processo efetivamente implantado de
avaliação de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores dos alunos está inadequado.

2

Quando o processo efetivamente implantado de
avaliação de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores dos alunos está
insuficientemente adequado.

3

Quando o processo efetivamente implantado de
avaliação de conhecimentos, habilidades,

atitudes e valores dos alunos está
suficientemente adequado, com utilização de
instrumentos de diversas naturezas, incluídos os
de avaliação individual, garantindo processos de
recuperação, quando necessários.

8.

Alfabetização e
letramento

4

Quando o processo efetivamente implantado de
avaliação de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores dos alunos está adequado,
com utilização de instrumentos de diversas
naturezas, incluídos os de avaliação individual,
garantindo processos de recuperação, quando
necessários.

5

Quando o processo efetivamente implantado de
avaliação de conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores dos alunos está plenamente
adequado, com utilização de instrumentos de
diversas naturezas, incluídos os de avaliação
individual, garantindo processos de recuperação,
quando necessários.

1

Quando o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
efetivamente implementado está completamente
inadequado para a formação de professores
alfabetizadores.

2

Quando o PPC efetivamente implementado está
insuficientemente adequado para a formação de
professores alfabetizadores, considerando os
aspectos: o processo de desenvolvimento da
linguagem desde a educação infantil, os
fundamentos da alfabetização, a metodologia da
alfabetização, os processos de leitura e de
produção textual.

3

Quando o PPC efetivamente implementado está
suficientemente adequado para a formação de
professores alfabetizadores, considerando os
aspectos: o processo de desenvolvimento da
linguagem desde a educação infantil, os
fundamentos da alfabetização, a metodologia da
alfabetização, os processos de leitura e de
produção textual.

4

Quando o PPC efetivamente implementado está
adequado para a formação de professores
alfabetizadores, considerando os aspectos: o
processo de desenvolvimento da linguagem
desde a educação infantil, os fundamentos da
alfabetização, a metodologia da alfabetização, os
processos de leitura e de produção textual.

9.

Integração do
aluno à prática
educativa

10. Integração com
os sistemas
públicos de
ensino,
Municipal,
Estadual e
Distrito Federal

5

Quando o PPC efetivamente implementado está
plenamente adequado para a formação de
professores alfabetizadores, considerando os
aspectos: o processo de desenvolvimento da
linguagem desde a educação infantil, os
fundamentos da alfabetização, a metodologia da
alfabetização, os processos de leitura e de
produção textual.

1

Quando o PPC não prevê a integração do aluno
à prática educativa da educação infantil e dos
anos iniciais de ensino fundamental,

2

Quando o PPC prevê insuficiente integração do
aluno à prática educativa da educação infantil e
dos anos iniciais de ensino fundamental.

3

Quando o PPC prevê suficiente integração do
aluno à prática educativa da educação infantil e
dos anos iniciais de ensino fundamental, por
meio de vivências e experiências com a gestão,
as crianças, suas condições, diferenças e
diversidades, suas famílias e os contextos das
instituições em suas comunidades.

4

Quando o PPC prevê adequada integração do
aluno à prática educativa da educação infantil e
dos anos iniciais de ensino fundamental, por
meio de vivências e experiências com a gestão,
as crianças, suas condições, diferenças e
diversidades, suas famílias e os contextos das
instituições em suas comunidades.

5

Quando o PPC prevê plena integração do aluno
à prática educativa da educação infantil e dos
anos iniciais de ensino fundamental, por meio de
vivências e experiências com a gestão, as
crianças, suas condições, diferenças e
diversidades, suas famílias e os contextos das
instituições em suas comunidades.

1

Quando não há execução de ações que
promovam integração com creches/escolas dos
sistemas de ensino municipal ou estadual ou
distrital, ou quando o(s) convênio(s) não
existe(m) ou não foi(foram) executado(s).

2

Quando há insuficiente execução das ações
previstas no(s) convênio(s) de cooperação com
creches/escolas dos sistemas de ensino,

municipal, estadual ou distrital.
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3

Quando há suficiente execução das ações
previstas no(s) convênio(s) de cooperação com
creches/ escolas dos sistemas de ensino
municipal, estadual ou distrital.

4

Quando há adequada execução das ações
previstas no(s) convênio(s) de cooperação com
creches/ escolas dos sistemas de ensino
municipal, estadual ou distrital.

5

Quando há plena execução das ações previstas
no(s) convênio(s) de cooperação com creches/
escolas dos sistemas de ensino municipal,
estadual ou distrital.

1

Quando o estágio supervisionado não está
adequado.

2

Quando o estágio supervisionado está
insuficientemente adequado, considerando os
aspectos: regulamentação, periodicidade das
visitas de acompanhamento dos professores
supervisores, período de realização, plano de
trabalho definido que se articule à proposta
pedagógica da creche/ escola campo de estágio.

3

Quando o estágio supervisionado está
suficientemente adequado, considerando os
aspectos: regulamentação, periodicidade das
visitas de acompanhamento dos professores
supervisores, período de realização, plano de
trabalho definido que se articule à proposta
pedagógica da creche/ escola campo de estágio,

4

Quando o estágio supervisionado está adequado,
considerando os aspectos: regulamentação,
periodicidade das visitas de acompanhamento
dos professores supervisores, período de
realização, plano de trabalho definido que se
articule à proposta pedagógica da creche/escola
campo de estágio.

5

Quando o estágio supervisionado está
plenamente adequado, considerando os
aspectos: regulamentação, periodicidade das
visitas de acompanhamento dos professores
supervisores, período de realização, plano de
trabalho definido que se articule à proposta
pedagógica da creche/escola campo de estágio.

1

Quando as atividades complementares não são

complementares

13. Atendimento ao
discente

adequadas, não estão implantadas ou não estão
regulamentadas, no âmbito do curso.
2

Quando as atividades complementares são
insuficientemente adequadas, considerando os
aspectos: efetiva implantação, regulamentação;
articulação com o perfil profissional do licenciado
em pedagogia; atendimento às diretrizes
curriculares do curso de pedagogia,
financiamento e apoio à participação em eventos
internos e externos.

3

Quando as atividades complementares são
suficientemente adequadas, considerando os
aspectos: efetiva implantação e regulamentação;
articulação com o perfil profissional do licenciado
em pedagogia, pela pertinência dos temas e sua
transversalidade (sustentabilidade, diversidade,
direitos humanos e outros); atendimento às
diretrizes curriculares do curso de pedagogia,
financiamento e apoio à participação em eventos
internos e externos.

4

Quando as atividades complementares são
adequadas, considerando os aspectos: efetiva
implantação, regulamentação; articulação com o
perfil profissional do licenciado em pedagogia;
pela pertinência dos temas e sua
transversalidade (sustentabilidade, diversidade,
direitos humanos e outros); atendimento às
diretrizes curriculares do curso de pedagogia,
financiamento e apoio à participação em eventos
internos e externos.

5

Quando as atividades complementares são
plenamente adequadas, considerando os
aspectos: efetiva implantação, regulamentação;
articulação com o perfil profissional do licenciado
em pedagogia; pela pertinência dos temas e sua
transversalidade (sustentabilidade, diversidade,
direitos humanos e outros); atendimento às
diretrizes curriculares do curso de pedagogia,
financiamento e apoio à participação em eventos
internos e externos.

1

Quando o curso não implementou programas
sistemáticos de atendimento extra-classe, de
apoio psicopedagógico ao discente e atividades
de nivelamento.

2

Quando o curso implementou, de forma
insuficiente, programas sistemáticos de

atendimento extra-classe, e atividades de
nivelamento, além de apoio psicopedagógico
oferecido pela instituição.

14. Número de
vagas

15. Auto avaliação
do curso

3

Quando o curso implementou, de forma
suficiente, programas sistemáticos de
atendimento extraclasse e atividades de
nivelamento, além de apoio psicopedagógico
oferecido pela instituição.

4

Quando o curso implementou, de forma
adequada, programas sistemáticos de
atendimento extraclasse, e atividades de
nivelamento, além de apoio psicopedagógico
oferecido pela instituição.

5

Quando o curso implementou, de forma plena,
programas de atendimento extra-classe, e
atividades de nivelamento, além de apoio
psicopedagógico oferecido pela instituição.

1

Quando o número de vagas proposto não
corresponde ao dimensionamento do corpo
docente ou à infra-estrutura da IES no âmbito do
curso.

2

Quando o número de vagas proposto
corresponde de forma insuficiente ao
dimensionamento do corpo docente e às
condições de infra-estrutura da IES no âmbito do
curso.

3

Quando o número de vagas proposto
corresponde suficientemente ao
dimensionamento do corpo docente e às
condições de infra-estrutura da IES no âmbito do
curso.

4

Quando o número de vagas proposto
corresponde adequadamente ao
dimensionamento do corpo docente e às
condições de infra-estrutura da IES no âmbito do
curso.

5

Quando o número de vagas proposto
corresponde plenamente ao dimensionamento do
corpo docente e às condições de infra-estrutura
da IES no âmbito do curso.

1

Quando não foram implementados mecanismos
de auto-avaliação no âmbito do curso. ou não
foram implementadas ações de atualização e
melhorias do PPC em decorrência dos relatórios

produzidos pela auto-avaliação e pela avaliação
externa (ENADE e outros).
2

Quando os mecanismos de auto-avaliação no
âmbito do curso funcionam insuficientemente e
não foram implementadas ações de atualização e
melhorias do PPC em decorrência dos relatórios
produzidos pela auto-avaliação e pela avaliação
externa (ENADE e outros).

3

Quando os mecanismos de auto-avaliação no
âmbito do curso funcionam suficientemente e
foram implementadas ações de atualização e
melhorias do PPC em decorrência dos relatórios
produzidos pela auto-avaliação e pela avaliação
externa (ENADE e outros).

4

Quando os mecanismos de auto-avaliação no
âmbito do curso funcionam adequadamente e
foram implementadas ações de atualização e
melhorias do PPC em decorrência dos relatórios
produzidos pela auto-avaliação e pela avaliação
externa (ENADE e outros)..

5

Quando os mecanismos de auto-avaliação no
âmbito do curso funcionam plenamente e foram
implementadas ações de atualização e melhorias
do PPC em decorrência dos relatórios produzidos
pela auto-avaliação e pela avaliação externa
(ENADE e outros)..

Dimensão 2: Corpo Docente.
Nº

Indicador

Critério de Análise

1.

Composição e 1 Quando não há NDE como participante da implementação
atuação do
do curso.
NDE.
2 Quando o NDE, composto pelo coordenador do curso e
por, pelo menos, cinco docentes, tem insuficiente
participação na efetiva implementação do PPC.
3 Quando o NDE, composto pelo coordenador do curso e
por, pelo menos, cinco docentes, tem suficiente
participação na efetiva implementação do PPC.
4 Quando o NDE, composto pelo coordenador do curso e
por, pelo menos, cinco docentes, tem adequada
participação na efetiva implementação do PPC.

5 Quando o NDE, composto pelo coordenador do curso e
por, pelo menos, cinco docentes, tem plena participação na
efetiva implementação do PPC.
2.

Titulação
acadêmica do
NDE

1 Quando menos de 50% do NDE possui titulação
acadêmica obtida em programas de pósgraduação stricto
sensu.
2 Quando pelo menos 50% do NDE possui titulação
acadêmica obtida em programas de pósgraduação stricto
sensu.
3 Quando, pelo menos, 60% do NDE possui titulação
acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto
sensu, e destes, 40% possui título de Doutor.
4 Quando 100% do NDE possui titulação acadêmica obtida
em programas de pós-graduação stricto sensu, e destes,
50% possui título de Doutor.
5 Quando 100% do NDE possui titulação acadêmica obtida
em programas de pós-graduação stricto sensu, e destes,
60% possui título de Doutor.

3.

Titulação,
1 Quando o coordenador não possui graduação em
formação
pedagogia ou não possui experiência de magistério
acadêmica e
superior ou de gestão acadêmica.
experiência do
coordenador
de curso.
2 Quando o coordenador possui graduação em pedagogia e
experiências de magistério superior e de gestão
acadêmica, somadas, de menos de três (3) anos
3 Quando o coordenador possui graduação em pedagogia,
mestrado em área distinta ou especialização lato sensu na
área de educação e experiências de magistério superior e
de gestão acadêmica, somadas de, no mínimo, três (3)
anos.
4 Quando o coordenador possui graduação em pedagogia,
doutorado em área distinta ou mestrado na área de
educação e experiências de magistério superior e de
gestão acadêmica, somadas de, no mínimo, três (3) anos.
5 Quando o coordenador possui graduação em pedagogia,
doutorado na área de educação e experiências de
magistério superior e de gestão acadêmica, somadas de,
no mínimo, três (3) anos.

4.

Titulação
acadêmica do

1 Quando há, no corpo docente, pelo menos um professor
apenas com graduação.

corpo docente
2 Quando menos de 20% dos docentes do curso têm
titulação obtida em programas de pósgraduação stricto
sensu ou, destes, menos de 50% são doutores.
3 Quando, entre 20% (inclusive) e 40% (exclusive) dos
docentes do curso têm titulação obtida em programas de
pós-graduação stricto sensu e, destes, pelo menos 50%
são doutores .
4 Quando, entre 40% (inclusive) e 60% (exclusive) dos
docentes do curso têm titulação obtida em programas de
pós-graduação stricto sensu e, destes, pelo menos 50%
são doutores .
5 Quando, pelo menos, 60% dos docentes do curso têm
titulação obtida em programas de pósgraduação stricto
sensu e, destes, pelo menos 50% são doutores.
5.

Experiência
no exercício
da docência
na educação
infantil ou nos
anos iniciais
do ensino
fundamental

1 Quando menos de 20% dos docentes têm, pelo menos,
três (3) anos de experiência no exercício da docência na
educação infantil ou nos anos iniciais do ensino
fundamental.

2 Quando 20% (inclusive) a 30% (exclusive) dos docentes
têm, pelo menos, três (3) anos de experiência no exercício
da docência na educação infantil ou nos anos iniciais do
ensino fundamental.
3 Quando 30% (inclusive) a 40% (exclusive) dos docentes
têm, pelo menos, três (3) anos de experiência no exercício
da docência na educação infantil ou nos anos iniciais do
ensino fundamental.
4 Quando 40% (inclusive) a 50% (exclusive) dos docentes
têm, pelo menos, três (3) anos de experiência no exercício
da docência na educação infantil ou nos anos iniciais do
ensino fundamental.
5 Quando pelo menos 50% dos docentes têm três (3) anos
de experiência no exercício da docência na educação
infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental.
6.

Experiência
de docência
na educação
superior

1 Quando menos de 40% dos docentes do curso têm, pelo
menos, três (3) anos de experiência acadêmica no ensino
superior.

2 Quando 40% (inclusive) a 50% (exclusive) dos docentes do
curso têm, pelo menos, três (3)anos de experiência
acadêmica no ensino superior.
3 Quando 50% (inclusive) a 60% (exclusive) dos docentes do
curso têm, pelo menos, três (3) anos de experiência
acadêmica no ensino superior.
4 Quando 60% (inclusive) a 70% (exclusive) dos docentes do
curso têm, pelo menos, três (3) anos de experiência
acadêmica no ensino superior.
5 Quando, pelo menos, 70% dos docentes do curso têm,
pelo menos, três (3) anos de experiência acadêmica no
ensino superior.
7.

Regime de
trabalho

1 Quando menos de 50% dos docentes do curso são
contratados em regime de tempo parcial ou integral, ou
menos de 50% daquele percentual em tempo integral
(considerar apenas as horas destinadas para as atividades
da Mantida à qual pertence o curso).
2 Quando entre 50% (inclusive) e 60% (exclusive) dos
docentes do curso são contratados em regime de tempo
parcial ou integral, sendo pelo menos 50% do percentual
em tempo integral (considerar apenas as horas destinadas
para as atividades da Mantida à qual pertence o curso).
3 Quando entre 60% (inclusive) e 70% (exclusive) dos
docentes do curso são contratados em regime de tempo
parcial ou integral, sendo pelo menos 50% do percentual
em tempo integral (considerar apenas as horas destinadas
para as atividades da Mantida à qual pertence o curso).
4 Quando entre 70% (inclusive) e 80% (exclusive) dos
docentes do curso são contratados em regime de tempo
parcial ou integral, sendo pelo menos 50% do percentual
em tempo integral (considerar apenas as horas destinadas
para as atividades da Mantida à qual pertence o curso).
5 Quando pelo menos 80% dos docentes do curso são
contratados em regime de tempo parcial ou integral, sendo
pelo menos 50% do percentual em tempo integral.
(considerar apenas as horas destinadas para as atividades
da Mantida à qual pertence o curso).

8.

Número de
1 Quando a relação vagas anuais por docente equivalente a
vagas anuais
tempo integral, para o curso, for superior a 45.
autorizadas
por docente
equivalente a
tempo integral
(ver glossário)

2 Quando a relação vagas anuais por docente equivalente a
tempo integral, para o curso, estiver entre 40 (exclusive) e
45 (inclusive).
3 Quando a relação vagas anuais por docente equivalente a
tempo integral, para o curso, estiver entre 35 (exclusive) e
40 (inclusive).
4 Quando a relação vagas anuais por docente equivalente a
tempo integral, para o curso, estiver entre 30 (exclusive) e
35 (inclusive).
5 Quando a relação vagas anuais por docente equivalente a
tempo integral, para o curso, for menor ou igual a 30.
9.

Produção
científica

1 Quando não há no curso o desenvolvimento de pesquisa,
com participação de estudantes (iniciação científica).
2 Quando há no curso, de maneira insuficiente, o
desenvolvimento de pesquisa, com participação de
estudantes (iniciação científica).
3 Quando há, no curso, de maneira suficiente, o
desenvolvimento de pesquisa, com participação de
estudantes (iniciação científica); e quando os docentes do
curso têm em média, nos últimos três (3) anos, pelo
menos, uma produção por docente.
4 Quando há, no curso, pleno desenvolvimento de pesquisa,
com participação de estudantes (iniciação científica); e
quando os docentes do curso têm em média, nos últimos
três (3) anos, pelo menos, duas produções por docente.
5 Quando há, no curso, excelente desenvolvimento de
pesquisa, com participação de estudantes (iniciação
científica); e quando os docentes do curso têm, em média,
nos últimos três (3) anos, pelo menos, três produções por
docente.

10. Número médio 1 Quando a média de disciplinas por docente for maior que
de disciplinas
cinco (5).
por docente
2 Quando a média de disciplinas por docente for maior que
quatro (4) e menor ou igual a cinco (5).
3 Quando a média de disciplinas por docente for maior que
três (3) e menor ou igual a quatro (4).
4 Quando a média de disciplinas por docente for maior que
dois (2) e menor ou igual a três (3).
5 Quando a média de disciplinas por docente for menor ou
igual a dois (2).

11

Composição e 1 Quando não há colegiado de curso.
funcionamento
do colegiado
de curso ou
equivalente
2 Quando o colegiado do curso está implementado, não
possui adequada representatividade docente e discente ou
tem insuficiente importância nas decisões sobre assuntos
acadêmicos do curso

.

3 Quando o colegiado do curso está implementado, possui
adequada representatividade docente e discente e
suficiente importância nas decisões sobre assuntos
acadêmicos do curso.
4 Quando o colegiado do curso está implementado, possui
adequada representatividade docente e discente e
adequada importância nas decisões sobre assuntos
acadêmicos do curso.
5 Quando o colegiado do curso está implementado, possui
adequada representatividade docente e discente e plena
importância nas decisões sobre assuntos acadêmicos do
curso.

Dimensão 3: Instalações Físicas (Infraestrutura)
Nº

Indicador

1.

Sala de
professores e
sala de
reuniões

Critério de Análise
1 Quando as instalações para docentes (salas de
professores, de reuniões e gabinetes de trabalho) são, em
todos os aspectos, precárias.
2 Quando as instalações para docentes (salas de
professores e de reuniões) estão insuficientemente
equipadas segundo a finalidade ou atendem,
insuficientemente, aos requisitos de: dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade necessária à atividade proposta.
3 Quando as instalações para docentes (salas de
professores e de reuniões) estão equipadas segundo a
finalidade e atendem, suficientemente, aos requisitos de:
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
conservação e comodidade necessária à atividade
proposta.
4 Quando as instalações para docentes (salas de
professores e de reuniões) estão equipadas segundo a

finalidade e atendem, adequadamente, aos requisitos de:
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
conservação e comodidade necessária à atividade
proposta.
5 Quando as instalações para docentes (salas de
professores e de reuniões) estão equipadas segundo a
finalidade e atendem, plenamente, aos requisitos de:
dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
conservação e comodidade necessária à atividade
proposta.
2.

Gabinetes de
trabalho para
professores

1 Quando o curso não oferece gabinetes de trabalho para
professores.
2 Quando o curso oferece gabinete de trabalho apenas para
o coordenador do curso.
3 Quando o curso oferece gabinete de trabalho para o
coordenador do curso e para os integrantes do NDE.
4 Quando o curso oferece gabinete de trabalho para o
coordenador do curso, para os integrantes do NDE e para
os professores em tempo integral.
5 Quando o curso oferece gabinete de trabalho para o
coordenador do curso, para os integrantes do NDE e para
os professores em tempo integral e tempo parcial.

3.

Salas de aula

1 Quando as salas de aula são, em todos os aspectos,
precárias.
2 Quando as salas de aula utilizadas pelo curso estão
insuficientemente equipadas segundo a finalidade ou
atendem, insuficientemente, aos requisitos de dimensão,
recursos multimídia, limpeza, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
3 Quando as salas de aula utilizadas pelo curso estão
equipadas segundo a finalidade e atendem,
suficientemente, aos requisitos de dimensão, recursos
multimídia, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
conservação e comodidade necessária à atividade
proposta.
4 Quando as salas de aula utilizadas pelo curso estão
equipadas segundo a finalidade e atendem,
adequadamente, aos requisitos de dimensão, recursos
multimídia, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
conservação e comodidade necessária à atividade
proposta.

5 Quando as salas de aula utilizadas pelo curso estão
equipadas segundo a finalidade e atendem, plenamente,
aos requisitos de dimensão, recursos multimídia, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade necessária à atividade proposta.
4.

Acesso dos
alunos a
equipamentos
de informática

1 Quando o curso disponibiliza laboratório(s) de informática
na relação de um terminal para 45 ou mais alunos,
considerando o total de alunos de todos os cursos que
utilizam aquele(s) laboratório( s).
2 Quando o curso disponibiliza laboratório(s) de informática,
com acesso à internet, na relação de um terminal para 40
(inclusive) a 45 (exclusive) alunos, considerando o total de
alunos de todos os cursos que utilizam aquele(s)
laboratório(s).
3 Quando o curso disponibiliza laboratório de informática,
com acesso à internet, na relação de um terminal para 35
(inclusive) a 40 (exclusive) alunos, considerando o total de
alunos de todos os cursos que utilizam aquele(s)
laboratório(s).
4 Quando o curso disponibiliza laboratório de informática,
com acesso à internet, na relação de um terminal para 30
(inclusive) a 35 (exclusive) alunos, considerando o total de
alunos de todos os cursos que utilizam aquele(s)
laboratório(s).
5 Quando o curso disponibiliza laboratório de informática,
com acesso à internet, na relação de um terminal para
menos de 30 alunos, considerando o total de alunos de
todos os cursos que utilizam aquele(s) laboratório(s).

5.

Registros
acadêmicos

1 Quando o sistema de registro acadêmico não está
informatizado ou não atende às necessidades do curso.
2 Quando o sistema de registro acadêmico está
informatizado e atende insuficientemente às necessidades
do curso.
3 Quando o sistema de registro acadêmico está
informatizado e atende suficientemente às necessidades
do curso.
4 Quando o sistema de registro acadêmico está
informatizado e atende adequadamente às necessidades
do curso.
5 Quando o sistema de registro acadêmico está
informatizado e atende plenamente às necessidades do
curso.

6.

Livros da
bibliografia
básica

1 Quando o acervo: não atende aos programas das
disciplinas do curso; ou atende, na relação de um
exemplar para 15 ou mais alunos previstos para cada
turma, referentes aos títulos indicados na bibliografia
básica; ou não atende à indicação mínima de três (3)
títulos por unidade curricular, na bibliografia básica; ou
não está tombado junto ao patrimônio da IES.
2 Quando o acervo atende aos programas das disciplinas do
curso, na relação de um exemplar para 10 (inclusive) a 15
(exclusive) alunos previstos para cada turma, referentes
aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de três
títulos).
3 Quando o acervo atende aos programas das disciplinas do
curso, na relação de um exemplar para 8 (inclusive) a 10
(exclusive) alunos previstos para cada turma, referentes
aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de três
títulos).
4 Quando o acervo atende aos programas das disciplinas do
curso, na relação de um exemplar para 6 (inclusive) a 8
(exclusive) alunos previstos para cada turma, referentes
aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de três
títulos).
5 Quando o acervo atende aos programas das disciplinas do
curso, na relação de um exemplar para menos de 6 alunos
previstos para cada turma, referentes aos títulos indicados
na bibliografia básica (mínimo de três títulos).

7.

Livros da
bibliografia
complementar

1 Quando o acervo não atende às indicações bibliográficas
complementares, referidas nos programas das disciplinas.
2 Quando o acervo atende insuficientemente às indicações
bibliográficas complementares, referidas nos programas
das disciplinas.
3 Quando o acervo atende, suficientemente, as indicações
bibliográficas complementares, referidas nos programas
das disciplinas.
4 Quando o acervo atende, adequadamente, as indicações
bibliográficas complementares, referidas nos programas
das disciplinas.
5 Quando o acervo atende, plenamente, as indicações
bibliográficas complementares, referidas nos programas
das disciplinas.

8.

Periódicos
1 Quando não há assinatura de periódicos especializados,
especializados.
indexados e correntes, sob a forma impressa ou

informatizada, abrangendo as áreas temáticas do curso.
2 Quando há assinatura de periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa ou
informatizada, abrangendo insuficientemente as áreas
temáticas do curso.
3 Quando há assinatura de periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa ou
informatizada, abrangendo suficientemente as áreas
temáticas do curso.
4 Quando há assinatura de periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa ou
informatizada, abrangendo adequadamente as áreas
temáticas do curso.
5 Quando há assinatura de periódicos especializados,
indexados e correntes, sob a forma impressa ou
informatizada, abrangendo plenamente as áreas temáticas
do curso.
9.

Informatização
da biblioteca

1 Quando a biblioteca não está informatizada.
2 Quando a biblioteca está insuficientemente informatizada.
3 Quando a biblioteca está suficientemente informatizada,
inclusive com terminais de computador ligados à internet.
4 Quando a biblioteca está adequadamente informatizada,
inclusive com terminais de computador ligados à internet,
de modo a possibilitar consultas on-line, e possui sistema
informatizado de empréstimo.
5 Quando a biblioteca está plenamente informatizada,
inclusive com terminais de computador ligados à internet
banda larga, de modo a possibilitar consultas on-line, e
possui sistema informatizado de empréstimo.

10. Acervo
multimídia

1 Quando o acervo multimídia (filmes, documentários,
softwares educativos etc.) não atende aos programas das
unidades curriculares e atividades previstas no PPC; ou
não está atualizado; ou não está tombado junto ao
patrimônio da IES.
2 Quando o acervo multimídia (filmes, documentários,
softwares educativos etc.) atende insuficientemente aos
programas das unidades curriculares e atividades
previstas no PPC e está tombado junto ao patrimônio da
IES.
3 Quando o acervo multimídia (filmes, documentários,
softwares educativos etc.) atende suficientemente aos

programas das unidades curriculares e atividades
previstas no PPC e está tombado junto ao patrimônio da
IES.
4 Quando o acervo multimídia (filmes, documentários,
softwares educativos etc.) atende adequadamente aos
programas das unidades curriculares e atividades
previstas no PPC e está tombado junto ao patrimônio da
IES.
5 Quando o acervo multimídia (filmes, documentários,
softwares educativos etc.) atende plenamente aos
programas das unidades curriculares e atividades
previstas no PPC e está tombado junto ao patrimônio da
IES.
11

Ambientes
para estudo
em grupo e
individual

1 Quando não existem ambientes para estudos em grupo e
para estudos individuais.

2 Quando existem ambientes insuficientes para estudos em
grupo e para estudos individuais.
3 Quando existem ambientes suficientemente adequados
para estudos em grupo e para estudos individuais.
4 Quando existem ambientes adequados para estudos em
grupo e para estudos individuais.
5 Quando existem ambientes plenamente adequados para
estudos em grupo e para estudos individuais.
12. Brinquedoteca

1 Quando o curso não possui brinquedoteca.
2 Quando a brinquedoteca está insuficientemente
adequada, considerando os seguintes aspectos:
instalações físicas, equipamentos, jogos educativos e
brinquedos.
3 Quando a brinquedoteca está suficientemente adequada,
considerando os seguintes aspectos: instalações físicas,
equipamentos, jogos educativos e brinquedos.
4 Quando a brinquedoteca está adequada, considerando os
seguintes aspectos: instalações físicas, equipamentos,
jogos educativos e brinquedos.
5 Quando a brinquedoteca está plenamente adequada,
considerando os seguintes aspectos: instalações físicas,
equipamentos, jogos educativos e brinquedos.

13. Laboratórios
de ensino

1 Quando o curso não possui laboratórios de ensino que
oportunizem aos professores em formação a

experimentação de recursos didáticos e tecnológicos, com
vistas a sua utilização eficiente, considerando também a
perspectiva da educação inclusiva.
2 Quando o curso possui laboratórios de ensino
insuficientemente adequados, considerando a
experimentação de recursos didáticos e tecnológicos, com
vistas a sua utilização eficiente e considerando, também, a
perspectiva da educação inclusiva.
3 Quando o curso possui laboratórios de ensino
suficientemente adequados, que oportunizem aos
professores em formação a experimentação de recursos
didáticos e tecnológicos, com vistas a sua utilização
eficiente, considerando também a perspectiva da
educação inclusiva.
4 Quando o curso possui laboratórios de ensino adequados,
que oportunizem aos professores em formação a
experimentação de recursos didáticos e tecnológicos, com
vistas a sua utilização eficiente, considerando também a
perspectiva da educação inclusiva.
5 Quando o curso possui laboratórios de ensino plenamente
adequados, que oportunizem aos professores em
formação a experimentação de recursos didáticos e
tecnológicos, com vistas a sua utilização eficiente,
considerando também a perspectiva da educação
inclusiva.
Requisitos Legais
Diretrizes Curriculares Nacionais - Resolução CNE/CP nº. 1, de 15 de maio de
2006.
Licenciatura em Pedagogia nos termos dos Pareceres CNE/CP 5/2005 e 3/2006.
Carga horária mínima: 3200 horas incluídos Estágio Supervisionado e Atividades
Complementares.
Integralização: mínimo de 4 anos ou 8 semestres.
Condições de acesso a portadores de deficiência - Decreto 5296/2004
Libras: disciplina obrigatória - Decreto 5626/2005
Educação das Relações Étnico-Raciais: Lei 10.639/2003 - Parecer CNE/CP 3/2004

Se você tem alguma dúvida, entre em contato.
Saudações,

Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br

