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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 
 

DIRETORA: Prof.ª Dra. Neide de Aquino Noffs 

DIRETORA ADJUNTA: Prof.ª Dra. Nadia Dumara Ruiz Silveira 

 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

Chefe: Prof.ª Dra. Madalena Guasco Peixoto 

Suplente: Prof.ª Dra. Maria Stela Santos Graciani 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DOCENTE, GESTÃO E 

                          TECNOLOGIAS 

Chefe: Prof.º Dr. Ivo Ribeiro de Sá 

Suplente: Prof.ª Dra. Mônica Fátima Valenzi Mendes 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Coordenadora: Prof.ª Dra. Neide Barbosa Saisi 

Vice-Coordenador: Prof.º Dr. Carol Kolyniak Filho 

 

                  

 

 

Horário de Atendimento da Coordenação aos Alunos:  

 

2ª feira das 9h00 às 12h00 

3ª feira das 18h30 às 20h30 

 4ª feira das 18h30 às 20h30 

5ª  feira das 9h00 às 12h00 
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Prezado Futuro Pedagogo,  

Este manual contém informações a respeito da Faculdade de Educação, do Curso 

de Pedagogia e orientações pertinentes aos ingressantes.  

 

A Faculdade de Educação dispõe de espaços de convivência extra curricular que 

visam o aprimoramento da qualidade de aprendizagem de seus alunos, a saber: 

 

 Espaços de formação acadêmica e vivências sócio-educativas: Núcleo 

de Trabalhos Comunitários – NTC e o Núcleo de Cultura e Pesquisas do 

Brincar - NCPE 

 

 Laboratórios de Informática Aplicada à Educação; 

 

 Auditórios para eventos e palestras; 

 

 Biblioteca informatizada; 

- Empréstimo domiciliar e entre bibliotecas (EEB). 

- Sistema COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) 

proporcionado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciências e 

Tecnologia (IBICT) localização de cópias de documentos técnico-

científicos em bibliotecas brasileiras e serviço de informação 

internacional.  

 

 Brinquedoteca;                                                   

 

 Praça de Alimentação; 

 

 Teatro: TUCA e TUCARENA. 
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O Curso de Pedagogia  é parte integrante da Faculdade de Educação. Ao longo 

dos últimos anos apresenta um reconhecimento de qualidade  atribuído  por 

agentes avaliadores externos: 

- Nota 4 pelo MEC (os conceitos utilizados variam de 1 a 5); 

- Cinco Estrelas pelo Guia do Estudante (05 anos consecutivos); 

- Posição de destaque pelo Ranking Universitário Folha - RUF desde a 1ª edição. 

 

A formação desenvolvida pelo Curso de Pedagogia da PUC-SP caracteriza-se por 

ser crítica e reflexiva frente aos desafios da contemporaneidade. Tem como 

objetivo geral: 

 

(...) a formação do educador quer enquanto Docente, quer como Gestor, oferecendo 

subsídios teórico-metodológicos para que o aluno possa conhecer e analisar a Realidade 

Educacional (formal e não formal) Brasileira, de modo que possa interferir sobre ela com 

competência, compromisso e criatividade. 

 

 

O currículo é organizado de modo a garantir uma formação que inclui no processo 

de aprendizagem fundamentos teóricos da educação e intervenção prática, de 

modo integrado.  

 

O Curso de Pedagogia da PUC-SP atende às Diretrizes Curriculares Nacionais 

aprovadas em 13 de dezembro de 2006, Resolução CNE / CP, nº. 1/2006, 

atualizado em 2015.  
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
 
     O concluinte do Curso de Pedagogia recebe o grau de Licenciado em 
Pedagogia estando apto a atuar nas seguintes áreas: 
1. Docência na Educação Infantil; 

2. Docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

3. Gestão do processo educativo em instâncias governamentais, instituições de 
ensino e em ambientes não escolares atuando em ações de planejamento, 
execução, avaliação de programas e projetos pedagógicos. 

 
 
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  
     
      A organização curricular do Curso de Pedagogia oferece um núcleo de estudos 
básicos, outro de estudos integradores e atividades complementares. 

 Abrange aulas, atividades teórico-práticas, vivências educadoras 
individuais e coletivas, estágio supervisionado,  pesquisa, atividades de extensão e 
participação em eventos promovidos pela Faculdade de Educação e pela 
Universidade. 
     
   As atividades acadêmicas integram: 

- Aulas /  Seminários /  Visitas monitoradas / Cine fórum / Palestras 

- Congressos /  Intercâmbios: Nacionais e Internacionais 

- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica     (PIBIC- CEPE/CNPq)   

- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência    (PIBID-CAPES) 

-   Programa de Educação Tutorial (PET) – com Bolsa Capes 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES – AC 
 
     As Atividades Complementares visam o enriquecimento da formação do 

pedagogo; implica na ampliação do trabalho educativo realizado em sala de aula, 

por meio da participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais na 

comunidade universitária e em ambientes externos.   

    Estas atividades são indicadas e orientadas no período de planejamento letivo e 

caberá à Comissão Didática do Curso de Pedagogia acompanhar este processo.  

Para cada classe haverá um professor responsável pela supervisão das  

respectivas atividades complementares.  

 
 
 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
      
 O estágio curricular acadêmico é uma atividade obrigatória assim definida de 

acordo com as normas de funcionamento do curso de Pedagogia, propostas pelo 

Ministério de Educação e Cultura (MEC) e descrita no Manual de Estágio da 

Faculdade de Educação desta Instituição. Conta também com propostas 

alternativas definidas pela Coordenadoria Geral de Estágio - CCE, especificadas 

no site: http://www.pucsp.br/estagio. Este setor coordena os estágios remunerados 

com base em um contrato de trabalho que responde às demandas das Instituições 

e aos interesses dos alunos que passam por um processo de seleção. 

 

  Na atividade de estágio, o aluno, por meio de contato direto com instituições 

educacionais vivencia ações que possibilitam a concretização e integração de 

conhecimentos pautadas em princípios éticos coerentes com o Projeto Pedagógico 

do Curso de Pedagogia – PPC.  

  

 As atividades de estágio e seu desenvolvimento são  supervisionadas, assistidas 

e orientadas  por  professor(a) do  curso destinado a essa finalidade. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
     

 O TCC faz parte do currículo do Curso de Pedagogia da  PUC-SP. 

      Consta de pesquisa desenvolvida pelo aluno sob a orientação de um professor 

qualificado, segundo normas definidas no PPC e Manual do TCC da Faculdade de 

Educação. 

 

 

MODULOS POR ANO 

 
1º ano – Educação e Realidade Brasileira: Desafios 
 
2º ano – Educação: Docência e Gestão na Educação Infantil 
 
3º ano – Formação para Docência Escolar. 
  
4º ano – Gestão e Docência: Projetos Educativos. 
 
 

 

DURAÇÃO DO CURSO 

Mínimo 4 anos (8 semestres), máximo 6 anos. A carga horária de trabalho 

acadêmico é de 3.200 horas, assim distribuída:  

 2.800 horas - Atividades formativas; 

    300 horas - Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação Infantil e 

nos anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

    100 horas – Atividades complementares teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos alunos. 
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NORMAS ACADÊMICAS - ADMINISTRATIVAS 
 
 
 

1. REGIME DE APROVAÇÃO E FREQÜÊNCIA 

     Em qualquer unidade temática, a média semestral de aproveitamento 

deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros) e freqüência igual ou superior 

a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas. 

 

 

2. ABONO DE FALTAS 

    Não há abono de faltas na Legislação Brasileira. 

 

     A compensação da ausência às aulas através de trabalhos domiciliares, 

com o acompanhamento do professor, só é permitida nos seguintes casos: 

a) gravidez a partir do oitavo mês e durante três meses; 

b) doença infecto contagiosa; 

c) serviço militar; 

d) participação em competições esportivas, quando o requisitante representa 

o país. 

 

     O exercício domiciliar deverá ser requerido na Faculdade com 

antecedência, acompanhado de Atestados Médicos para análise e 

encaminhamento dos professores dentro da vigência do período de 

afastamento. Não há efeito retroativo. 

 

 

 

3. MATRÍCULAS 

        A “Matrícula Acadêmica é feita On-line” obrigatória semestralmente e 

disponível no Portal Acadêmico. Para a confirmação automática deste 
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procedimento é necessário que a taxa de matrícula esteja quitada até a data 

do vencimento e não  conste,  no sistema financeiro,  débitos anteriores. 

        O Atendimento ao Aluno é feito pela Secretaria de Administração Escolar 

– SAE. 

 
 

4. REVISÃO DE NOTA/FREQÜÊNCIA 
 

    O aluno matriculado poderá solicitar revisão de nota, conceito e freqüência, 

somente do semestre cursado imediatamente anterior. A SAE recebe as 

solicitações considerando prazos  estipulados no Calendário Escolar. 

 
 

5. REOPÇÃO DE CURSO 

    O aluno regularmente matriculado na PUC-SP poderá mudar de curso de 

graduação, devendo solicitar a reopção junto à SAE.  

    É necessário que haja vaga e que seja observado o prazo fixado pelo 

Calendário Acadêmico. 

    O aluno deve ter cursado no mínimo 30 (trinta) créditos em 02 (dois) 

semestres. 

   Os créditos cumpridos poderão ser aproveitados no novo curso, desde que 

haja compatibilidade de carga horária e conteúdo programático. 

 
 
 
 

6. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 É possível o Aproveitamento de Estudos e dispensa de disciplinas quando 

realizados em cursos superiores regulares e reconhecidos. A solicitação deverá 

ser feita na SAE, acompanhada do Histórico Escolar e Conteúdo Programático 

e a documentação   especifica   proveniente    de    instituições     estrangeiras, 

quando for o caso. 
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7. COLAÇÃO DE GRAU 

    Cumprida todas as exigências para a conclusão do curso, o aluno deve 

requerer a Colação de Grau na SAE. O juramento solene para exercer a 

profissão para a qual acaba de se qualificar é essencial, pois sem ela o aluno 

não é considerado formado. 

 
 
 
 

8. TRANCAMENTO E REABERTURA DE MATRÍCULA 

    A interrupção temporária das atividades escolares deve ser solicitada na 

SAE. Os alunos tem direito a manter o trancamento por 4 (quatro) períodos 

letivos ou 2 (dois) anos, com ou sem interrupção. 

   As mensalidades referentes aos meses anteriores a solicitação do 

trancamento de matrícula são de responsabilidade do aluno. 

   

 

    A reabertura de matrícula deve ser solicitada dentro dos prazos previstos no 

Calendário Escolar, ficando o aluno sujeito a eventuais alterações curriculares. 

   Conforme Deliberação n.º 02/97- Reitoria, não é admitido o trancamento de 

matrícula para os alunos do 1º (primeiro) semestre letivo, para cursos 

semestrais; e para o 1º (primeiro) ano, para os cursos anuais. 

 

9. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

    Significa desistência total do curso. Implica desligamento da Universidade 

sem direito a retorno. 

     O cancelamento de matrícula pode ser requerido a qualquer momento e os 

créditos obtidos até o último semestre cursado poderão ser aproveitados, em 

caso de um novo ingresso. 

     As mensalidades referentes aos meses anteriores à solicitação do 

cancelamento de matrícula são de responsabilidade do aluno. 
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       I N F O R M A Ç Õ E S   G E R A I S 
 
 

BOLSAS DE ESTUDO 

A PUC-SP conta com diversos tipos de bolsas para alunos de Graduação a 

saber: 

 PROUNI - Programa Universidade para todos  

São bolsas integrais oferecidas para alunos de baixa renda, como parte 

do Programa do Governo Federal, através do Ministério da Educação – 

MEC.  

Todas as informações são obtidas no endereço eletrônico: 

http://prouniportal.mec.gov.br  

 Bolsa FUNDASP 

A PUC/SP mantém uma política consolidada para concessão de Bolsas 

de Estudo aos alunos da Graduação. 

Semestralmente são ofertadas Bolsas de Estudo institucionais aos 

alunos cujo perfil socioeconômico atende a Lei de Filantropia (Lei nº 

12.101 de 27/11/2009). São concedidas bolsas de estudo integrais e 

parciais. 

A abertura dos referidos Editais é amplamente divulgada através dos 

meios de comunicação da Universidade. 

 Bolsa Mérito Acadêmico 

INTEGRAL – A PUC/SP concederá uma bolsa de estudos integral 

(100%) ao 1º classificado no Vestibular Unificado de Verão de cada 

campus. Essa bolsa é pessoal e intransferível e para renovação será 

exigida a aprovação em pelo menos 75% das disciplinas cursadas. 

PARCIAL – A PUC/SP concederá uma bolsa de estudo parcial (50%) 

ao melhor classificado em cada curso, em 1ª opção no Vestibular 

Unificado de Verão, que seja comprovado o egresso de Escola Pública. 
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Essa bolsa é pessoal e intransferível e para renovação será exigida a 

aprovação em pelo menos 75% das disciplinas cursadas. 

 FIES - Financiamento Estudantil do MEC 

Trata-se de um programa de financiamento do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE em convênio com o Ministério 

da Educação – MEC. 

Para fazer a inscrição acessar o site:   

http://sisfiesportal.mec.gov.br     

 PIBIC – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA  

   O Programa de Iniciação Científica (PIBIC) é um incentivo ao aluno para 

desenvolver projetos de pesquisa. O aluno pode contar com duas modalidades 

de Bolsa para realização da pesquisa de Iniciação Científica:  

a) PIBIC-CEPE – concedida pela PUC-SP a alunos da graduação para 

participação em projetos de pesquisa de autoria de um professor ou do 

próprio aluno. 

b) PIBIC-CNPq – concedida a alunos da graduação, para participação 

em projetos de autoria de professores. 

   Os projetos são aprovados pelos Departamentos da Faculdade de Educação 

e pela Comissão de Pesquisa da Universidade. Maiores detalhes no site: 

www.pucsp.br/iniciacaocientifica   

 
 

 MONITORIA 

     Atividade oferecida aos estudantes de graduação regularmente 

matriculados e selecionados pelo professor para exercer atividades 

acadêmicas junto à determinada unidade temática. 

     Ao final da Monitoria o estudante terá uma remuneração correspondente, no 

máximo, a 03 (três) créditos. Maiores informações: consultar o Expediente da 

Faculdade de Educação (Sala S.16 – Prédio Sede). 
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 PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  

Oferece uma bolsa Capes para alunos regularmente matriculados e que 

apresentam disponibilidade para participarem deste Programa vinculado 

a Educação básica do sistema público de ensino. 

 PET – Programa de Educação Tutorial 

Mantido pelo Ministério de Educação com o objetivo de qualificar o 

ensino superior sob a tutoria de um docente, vinculado ao Núcleo do 

Brincar. A bolsa é financiada pelo MEC/FNDE. 
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C O N T A T O S 
 
 

 Faculdade de Educação – Expediente 
Rua Monte Alegre, nº 984 (sala S.16 – Prédio Sede) 
Telefones: (11) 3670-8160 / 3670-8162 
E-mail: faceducacao@pucsp.br   /   fesecretaria@pucsp.br  
 
 

 Secretaria de Administração Escolar - SAE 
         Rua Ministro de Godoy, n.º 969 – Bairro: Perdizes 
         CEP 05015-001      São Paulo – SP 
         Telefone: (11) 3670-8484 
         E-mail: sae@pucsp.br  
 
 

 Setor de Administração de Bolsas de Estudos da 
Graduação – SABE  
Site:  http://www.pucsp.br/alunos/bolsas-e-financiamentos  
Rua Ministro de Godoy, n.º 969 
Telefone: 3670-8102 
E-mail: sabe@pucsp.br  
 

 Setor de Contas a Receber para negociação de débito 
         Rua Ministro de Godoy, 1055 
         Horário de Atendimento: de 2ª a 6ª feira das 09h:00 às 20h:00  
         Telefones para contato: (11) 3670-8063 / 8105 / 8313 
         E-mail: cobranca@pucsp.br  
 
 

 Coordenadoria Geral de Estágio - CGE 
         Rua Ministro de Godoy, n.º 969 - Subsolo 
         Telefones: (11) 3670-8298 / 3670-8058 
         E-mail: estagio@pucsp.br  
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NÚCLEOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 NTC - Núcleo de Trabalhos Comunitários  
         Rua Bartira, n.º 387 – Bairro: Perdizes 
         CEP 05015-001       São Paulo-SP 
        : 3864-6503 / 3862-5891     e-mail: ntc@pucsp.br  
                            
 

 NCPE - Núcleo de Cultura e Pesquisas do Brincar  
         Rua Monte Alegre, n.º 1.104 – Bairro: Perdizes 
         CEP 05015-001       São Paulo-SP 
        : 3673-3138     e-mail: brinquedoteca@pucsp.br  

 
 
 
Conte conosco para o seu sucesso! 
 
 

 

  

 
 
 


