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1. APRESENTAÇÃO 
 

A estrutura curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia e EPT, na 

modalidade Educação a Distância, aliada às políticas institucionais de ensino, 

pesquisa e extensão do Campus Inconfidentes e do IFSULDEMINAS, 

constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), promovem 

diversificada gama de oportunidades de aprendizagem comprometidas com a 

formação de profissionais capazes de atuar com ética e compromisso em 

espaços escolares e não-escolares promovendo a aprendizagem de indivíduos 

em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades de ensino, por meio de práticas comprovadamente exitosas e 

inovadoras. 

A coexistência dialógica entre teoria e prática, articulada ao longo de 

toda a estrutura curricular do curso é concebida como forma de proporcionar e 

fortalecer o conjunto dos elementos fundamentais para a aquisição dos 

conhecimentos e habilidades necessários à construção de uma prática docente 
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plural e emancipatória, capacitando o futuro profissional a atuar de modo 

flexível, crítico e criativo às novas situações e contextos em seu futuro campo 

de atuação profissional. A seleção dos conteúdos curriculares para o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia e EPT levam em conta a formação holística do 

futuro profissional e, nesse processo, docentes e discentes experimentam 

situações concretas vivenciando-as por meio de ações significativas, 

inovadoras e geradoras de práticas exitosas tanto para os acadêmicos, quanto 

para os docentes, para os campi, para o IFSULDEMINAS, para as instituições 

parceiras e para a sociedade em geral.  

Ao longo dos dois últimos anos a Pandemia do Novo Coronavírus Covid-

19, impôs a todos uma nova realidade, exigindo medidas de isolamento social. 

Comprometidos com a manutenção da qualidade dos processos didático-

pedagógicos do curso, programamos adequações nos formatos de nossos 

encontros presenciais obrigatórios, de modo a garantir a qualidade do processo 

formativo dos nossos acadêmicos. Assim, as atividades desenvolvidas nos 

encontros avaliativos presenciais, que correspondem às avaliações em grupo e 

as avaliações individuais em todos os componentes curriculares, passaram a 

acontecer remotamente.  

O curso organizado por um rede de institutos federais pode somar os 

conhecimentos e experiências na oferta.  

 

Encontro dos Representantes da Rede, 2019 no IFSP 
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2.  PRÁTICA COMO COMPONENTE 

CURRICULAR  

 Iniciamos nosso documento com as Práticas como Componentes 

Curriculares – PPC’s, que oportunizam aos nossos acadêmicos, a articulação 

concreta entre a teoria e a prática, o que, por si só, já se configura como uma 

metodologia inovadora e, portanto, como uma prática exitosa. A partir das 

experiências vivenciadas nas propostas de cada uma das seis PCC’s, os 

acadêmicos produzem portfólios onde registram o passo a passo desde a 

idealização, quanto o planejamento e a execução dos seus projetos.  



5 
 

As Práticas como Componente Curricular estimulam a autonomia do 

discente, fomentando a articulação entre teoria e prática de forma 

interdisciplinar. Na mesma medida em que permitem, não apenas aos docentes 

destas disciplinas, mas também a todos os docentes dos componentes 

curriculares afins, que atuem de forma inovadora na elaboração de propostas 

criativas e flexíveis por meio de recursos que estimulam e proporcionam 

aprendizagens diferenciadas.  

A seguir apresentamos alguns resultados: 

 
FOTOS DE ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
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3. ENCONTROS PRESENCIAIS 

OBRIGATÓRIOS 

Outro ponto de destaque em nossa proposta metodológica são os 

encontros avaliativos presenciais obrigatórios. Nestes encontros, 

oportunizamos avaliações em grupo e avaliações individuais.  

As Avaliações em Grupo acontecem de forma bem diversificada como 

forma de ofertar múltiplas situações de aprendizagem e possibilitar 

metodologias ativas e inovadoras. Os acadêmicos recebem do professor(a) no 

ambiente virtual de aprendizagem as orientações e se reúnem para debaterem 

os conteúdos, a partir da proposta de trabalho apresentada. Após pesquisa, 

estudo e discussão, cada grupo elabora sua estratégia de comunicação dos 

conhecimentos construídos, produz material didático de forma cooperativa e 

criativa e socializa suas produções com os demais colegas.  
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Entendemos estes momentos de avaliação presencial obrigatórios, 

como um diferencial do curso de Licenciatura em Pedagogia e EPT do 

IFSULDEMINAS, uma vez que possibilita ao acadêmico, além da 

aprendizagem dinâmica e significativa dos conteúdos curriculares do curso, a 

prática da oratória, o desenvolvimento corporal, a experiência de falar em 

público, a interação com seus pares, a possibilidade de pensar, atuar e se 

comportar como um futuro professor.  

Acreditamos que essas oportunidades de construção dialógica e 

cooperativa dos trabalhos (seminários, projetos, dinâmicas, construção de 

jogos, etc.) trazem para os acadêmicos a experienciação da responsabilidade 

do que é ser um bom professor ao estabelecer, com os colegas e docentes, o 

compromisso de apresentar, em público, um conhecimento pautado na ciência 

da educação, na ética, no uso correto da linguagem e da escrita e na 

criatividade. São momentos como esses que fazem nossos acadêmicos 

construírem autonomia, segurança e autoconfiança ao exercitarem 

concretamente uma prática pedagógica significativa. Enfim, nossa proposta de 

avaliação em grupo oportuniza aos nossos acadêmicos, o pensar e agir como 

bons professores, o que entendemos ser nossa responsabilidade enquanto 

uma instituição de ensino superior comprometida com uma formação sólida, 

ética e coerente de professores. 

Fotos: 
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Presença dos professores nos polos 
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Avaliações individuais 

 

4 -ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 

 

 

 

I SIMPÓSIO DE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado pelo Campus Muzambinho do 

IFSULDMEINAS, O I Simpósio de 

Estágio Curricular Supervisionado surge a partir das reflexões periódicas sobre 

o estágio no Curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Toda a programação do Simpósio foi transmitida ao vivo pelos canais do 

IFSULDEMINAS - https://www.youtube.com/c/TVIFSULDEMINAS e do CAMPUS 

MUZAMBINHO - https://www.youtube.com/c/ifsuldeminasmuz no YOUTUBE. 

 

5 - ATUAÇÃO DO CORPO TUTORIAL DO 

CURSO 

 

As atividades de tutoria do curso de Licenciatura em Pedagogia e EPT 

do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes atendem às demandas didático-

pedagógicas da estrutura curricular, uma vez todos os tutores a distância, que 

corrigem os trabalhos das disciplinas possuem formação em Licenciatura em 

Pedagogia e por isso compreendem bem o processo de mediação pedagógica 

que deve ser construído junto aos discentes. Nossa equipe de tutoria possui 

conhecimento sobre as disciplinas dispostas no AVA e boa comunicação tanto 

com os docentes responsáveis por estas disciplinas quanto com os educandos 

no que se refere a orientações e esclarecimentos de dúvidas. 

Ressalta-se que as atividades de tutoria são avaliadas periodicamente 

pelos acadêmicos por meio de Fóruns no AVA e das Autoavaliações ao final de 

cada disciplina, bem como pela Coordenação de Tutoria, por meio dos 

relatórios de atividade e acompanhamento mensal. Todas essas fontes de 

https://www.youtube.com/c/TVIFSULDEMINAS
https://www.youtube.com/c/ifsuldeminasmuz


14 
 

dados nos trazem embasamento para ações corretivas e de aperfeiçoamento 

no planejamento de atividades futuras.  

Os tutores são também devidamente capacitados para utilização das 

TIC’s, atuando no Ambiente Virtual de Aprendizagem, como nos polos de apoio 

presencial, contando com o apoio dos Coordenadores de Polo.  

Na pasta 13- TUTORES, localizada na Dimensão II, na pasta do drive 

compartilhada com vocês, temos vários feedbacks e depoimentos de alunos 

sobre o atendimento de tutores.  

 

6 – Laboratórios, Projetos e Eventos 

 

       6.1 -  Brinquedoteca 
 

A brinquedoteca não é algo obrigatório segundo o PPC do Curso, no 

entanto, entendemos que é importante que tal laboratório seja disponibilizado e 

utilizado não só pelos alunos como pelos professores, na gravação de seus 

conteúdos. A Brinquedoteca têm como objetivo: 

● Contribuir para a conceituação de jogo, brinquedo e brincadeira e sua 

importância na educação; 

● Formar profissionais que valorizem o lúdico; 

● Desenvolver pesquisas que apontam a relevância dos jogos, brinquedos 

e brincadeiras para a educação; 

● Oferecer informações, organizar cursos e divulgar experiências; 

● Estimular ações lúdicas entre os acadêmicos do curso e as crianças que 

frequentam a brinquedoteca por meio das parcerias estabelecidas. 

 Esses espaços devem propiciar situações de interação e aprendizagem, 

bem como possibilitar o desenvolvimento da autonomia e das capacidades 

afetivas, cognitivas e sociais, constituindo-se um espaço onde a liberdade, a 

arte, a vontade, a sensibilidade, a cultura, o prazer de brincar e o respeito à 

criança estejam sempre presentes. 
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6. 2 -  Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores – Programa LIFE 

da CAPES 

 

O IFSULDEMINAS foi contemplado com a verba de R$ 200 mil para 

aquisição de bens e materiais permanentes, destinados à criação de 

Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores através do 

programa LIFE, da CAPES. Os laboratórios foram criados nos campi 

Inconfidentes, Machado e Muzambinho, objetivando promover a integração 

entre os cursos graduação/licenciatura e a articulação com os projetos PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e Novos Talentos. 

Com a implantação das unidades, foi possível incentivar o desenvolvimento de 

metodologias voltadas para a inovação das práticas pedagógicas, elaboração 

de materiais didáticos de caráter interdisciplinar e o uso de tecnologia da 

informação e comunicação. 

A estrutura do LIFE do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes 

encontra-se à disposição de todos os docentes, professores, 

mediadores/tutores e acadêmicos regularmente matriculados nos cursos de 

Licenciatura do IFSULDEMINAS. 

 

6. 3 -  PIBID- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

 

O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da 

Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de 

licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de 

educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. 

A turma foi contemplada com o edital de 2020, com duração de 18 meses de projeto.  
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6.4 -  PROLICENCIATURA- Programa do IFSULDEMINAS de Iniciação à 

Docência 

Este projeto tem a mesma natureza do PIBID, é uma ação da Pró-Reitoria de 

Extensão para que mais cidades e alunos sejam atendidos. O projeto se iniciou em 

2020 e teve duração de 18 meses.  
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6.5 Alguns eventos 
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7- Webconferências Síncronas 
 

Todas as disciplinas têm um calendário de webconferência dos professores, que 

acontece de maneira síncrona, para conteúdos extras e/ou sanar qualquer dúvida 

antes das avaliações presenciais. 

 

Exemplo de como vem descritas as webconferências nos cronogramas de atividades.  
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