
   
 

 
 

 

 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

PLANO DE ENSINO 

Unidade curricular: Prática Pedagógica I Período: 1º Currículo: 2010 

Docente (qualificação e situação functional): prof. dr. Wanderley  C. 

Oliveira (40 DE). 

Unidade Acadêmica: DECED 

Pré-requisito: Co-requisito: - 

C.H. Total: 72 C.H. Prática: 36 

 

C. H. Teórica: 36 Grau: Licenciatura Ano: 2023 Semestre: 1º 

EMENTA 

Através de um trabalho coletivo e interdisciplinar, trata-se de articular a teoria em função da prática e/ou a 

prática em sua expressão teórica, de modo que, concomitantemente, a teoria ilumine a prática e esta conduza à 
reelaboração daquela. Nesses termos, diferenciadas áreas temáticas se configuram para o desenvolvimento 

dessas atividades curriculares. 

OBJETIVOS 

   * Pensar a Pedagogia a partir do status de ciência da educação e da tensão entre teoria e prática que a 
constitui.  

 
  * Construir um conceito amplo da educação, como uma prática social que se dá em espaços escolares, 

não escolares, de modo formal, não formal e informal. 
 
  * Se ver e se compreender enquanto sujeito reflexivo e de conduta que se constitui sob referenciais 

sociais. 
 
  * Adquirir instrumentos conceituais que possibilitem a iniciação na pesquisa do campo educacional. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Introdução ao pensamento da Pesquisa e Prática Pedagógica  

1) A Pedagogia e suas relações com as ciências da educação. 

2) A Pedagogia e a especificidade dos saberes pedagógicos. 

3) Currículo e formação docente no curso de pedagogia. 

4) A pesquisa e a/da prática pedagógica. 

 

Unidade II: Trajetórias escolares como objeto de pesquisa 

1) 1) Implicações, (im)possibilidades e desafios na narrativa de si mesmo. 

2) 2) Memória e prospectiva da escrita autobiográfica na pesquisa em Educação. 

3) 3) Professores do curso de Pedagogia da UFSJ e suas trajetórias. 

4) 4) Trajetórias escolares dos estudantes de Pedagogia, turma:2021. 

5) 5) O perfil socioeconômico e cultural da turma de Pedagogia, turma: 2021. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 



 
Aulas expositivas, seminários, estudos dirigidos, vídeos, trabalhos em grupo. 

Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no portal didático. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1 - Entrega de atividades dentro do prazo combinado no decorrer da UC: 40 pontos. 

 
2 – Um trabalho final individual:  40 pontos. 

 

3 - Auto-avaliação e avaliação crítica da disciplina elencando pontos positivos, negativos e sugestões: 20 
pontos. 

 

Previsão de avaliação substitutiva no final do semestre, respeitando o art. 15 da Resolução nº 022 de 06 de 

outubro de 2021 
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