
 

  



 

 

GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

 

O IBFE – Instituto Brasileiro de Formação de Educadores é a Escola de Educação da Unità 
Faculdade. Alinhado com a geração que quer influenciar o futuro e sair do bê-a-bá de 
sempre. 

 
Como é o curso? 

 
O curso de Licenciatura em Pedagogia no IBFE-Unità forma professores para exercer 
funções de magistério na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e, 
ainda atuar na Gestão Escolar. Assim as atividades docentes também compreendem 
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

 

 Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas do 
setor da Educação; 

 Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e 
experiências educativas não-escolas; 

 
Quanto ao gestor escolar, tanto a rede pública quanto a rede privada adotam estruturas 
de funcionamento que requerem profissionais de administração escolar, qualificados e 
capacitados para o exercício de funções de diretoria, de coordenadores pedagógicos, 
assistentes de direção, encarregados de diversos setores, existentes tanto em unidades 
escolares como em diversos órgãos do sistema de ensino. 

 
 

Por que fazer Relações Internacionais na Inova-Unità? 
 

De longe, o curso parece clássico. Mas o IBFE-Unità vai mais além. A grade curricular 
também traz experiências fundamentais para uma formação docente sólida: 

 

 Garantia de residência pedagógica desde o primeiro ano de graduação; 

 Aulas de neurociência para auxiliar o professores a compreender a mente e o 
comportamento de seus alunos; 

 Carga horária que privilegia disciplinas dedicadas a compreender o processo de 
alfabetização; 

 Domínio de diferentes estratégias didáticas para mediação dos alunos de maneira 
efetiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Onde posso trabalhar? 

 
O pedagogo domina todos os métodos de ensino, os princípios da administração escolar 
e da condução dos assuntos educacionais. Trabalha em área públicas, privada e sem fins 
lucrativos, fazendo carreira em: 

 

 Atuação como Professor em sala de aula; 

 Cargos de administração escolar, supervisionando e orientando o sistema de 
ensino, professores e alunos, além de garantir que se cumpram as diretrizes 
educacionais do país; 

 Órgãos do Governo, onde estabelece e fiscaliza a legislação de ensino; 

 Educação Especial: desenvolver métodos e materiais para aulas com crianças e 
adultos, portadores de necessidades especiais, além da inclusão dele no ambiente 
escolar. 

 Pedagogia Empresarial: Desenvolver e implantar projetos educacionais 
culturais em empresas, ONGS e outras instituições; 

 Pedagogia Hospitalar: Atuar em processos educativos de crianças e jovens em 
tratamentos. 

 
 

    GRADES 
 

1º Semestre 

Ética e raciocínio crítico I: base epistemológica da Filosofia e Sociologia 

Inclusão e Diversidade étnico-racial: base epistemológica da Antropologia 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 

íngua, Textualidade e Estratégias Interpretativas I 

Projetos Integrados de Prática Docente (Residência) 
 

2º Semestre 

Ética e raciocínio crítico II: base epistemológica da Filosofia e Sociologia 

História da Educação 

Práticas de Letramento 

Projetos Integrados de Prática Docente: estratégicas didáticas inovadoras (Residência) 

Políticas e Gestão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3º Semestre 

Métodos de trabalho científico e da pesquisa educacional 

Inclusão e Diversidade: educação indígena e do campo 

História da Educação II 

Língua, Textualidade e Estratégicas Interpretativas II 

Projetos Integrados de Prática Docente: estratégias didáticas (residência) 

Políticas públicas e gestão 
 

 4º Semestre 

Desenvolvimento Infantil: Perspectivas da Psicologia e da Sociologia 

Práticas do letramento na Educação Infantil 

Projetos integrados da prática docente: futuro e tendências 

Politicas públicas e gestão 

Criatividade e pensamento lateral 

Planejamento Pessoal, Financeiro e Profissional 

Residência Pedagógica em Educação Infantil I 
 

5º Semestre 

Conceitos Matemáticos e Práticas na Educação Infantil 

Natureza e Sociedade: conceitos e práticas na Educação Infantil 

Inclusão e Diversidade: Infância e Multiculturalismo  

Instituições e Organizações Internacionais 

Práticas de Letramento: Literatura Infantil 

Corpo e Movimento 

Residência Pedagógica em Educação Infantil II 
 

 6º Semestre 

Bases epistemológicas e metodológicas do ensino da Matemática 

Bases epistemológicas e metodológicas do ensino da Língua Portuguesa 

Bases epistemológicas e metodológicas do ensino da Ciências 

Educação e Currículo nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Projetos Integrados de Prática Docente: Ensino de Libras 

Neurociência Aplicada à Educação I 

Residência Pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7º Semestre 

Base epistemológicas e metodológicas do ensino de História e Geografia 

Base epistemológicas e metodológicas em Educação de Jovens e Adultos 

Práticas de Letramento: anos iniciais e EJA 

Leitura e análise de avaliações da aprendizagem 

Neurociência Aplicada à Educação II 

Residência Pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental II 
 

8º Semestre 

Língua, Textualidade e Estratégias Interpretativas na Gestão 

Princípios e Métodos em Gestão Educacional: Administração e Supervisão 

Políticas e Gestão Educacional 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Tecnologias Aplicadas à Gestão Escolar 

Residência Pedagógica em Gestão Escolar 
 
 

Valor da Mensalidade: R$ 350,00 
 
Inscrições – Processo Seletivo 2020 -  www.unitafaculdade.com.br/processoseletivo 

 
 
 
 

Coordenador: Anderson Pellegrino 
Marketing e Relacionamento: Camila Romero /Bruna Fernandes 
Telefone: (19) 3231-0077 
WhatsApp: (19) 9 9303-5410 
Site: unitafaculdade.com.br 
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