
                                                                                                 
 

CURSO DE EXTENSÃO 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PRATICA DOCENTE  

 
_________________________________________________________________________________________ 

 Papel político do pedagogo na educação básica pública 
 
Turma da Manhã e Tarde 
1º Encontro - 27 de Abril (quarta-feira)  
2º Encontro 03 Junho (sexta-feira) 
Ministrante: Professora  VALERIA MILENA ROHRICH FERREIRA  
_________________________________________________________________________________________ 

 Concepção de ser Humano e Infância 
 
Turma Manhã 
1º Encontro - 08 de junho (quarta-feira)  
2º Encontro- Encontro – 22 junho (quarta-feira)  
 
Turma Tarde 
1º Encontro –10 junho (sexta-feira) 
2º Encontro - 24 de junho (sexta-feira)  
Ministrante: Professora GRAZIELA LUCCHESI ROSA DA SILVA 
 ________________________________________________________________________________________ 

Currículo Escolar e Ciclos de Aprendizagem 
 
Turma Manhã e Tarde 
1º Encontro – 03 Agosto (Quarta-feira)  
2º Encontro – 14 de Setembro (Quarta-feira)  
Ministrante: Professora ADRIANE KNOBLAUCH 
_________________________________________________________________________________________ 

 Avaliação 
 
Turma da Manhã  
1º Encontro – 18 de Outubro (terça-feira)   
2º Encontro – 08 de Novembro (terça-feira)  
  
Turma da Tarde  
1º Encontro – 19 de Outubro (quarta-feira) 
2º Encontro – 10 de Novembro (quinta-feira)  
Ministrante: Professor ODILON CARLOS NUNES 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 Seminário Integrador 
 
Turma da Manhã e tarde  
6 de Dezembro (terça-feira) 
Coordenador: ANDREA DO ROCIO CALDAS 
 



OBJETIVO GERAL  
Garantir um espaço de formação e reflexão aos pedagogos e professores participantes, bem 
como um vínculo maior entre sindicato, categoria e universidade, possibilitando condições 
para que estes, cada vez mais, se organizem em torno de concepções críticas de educação, 
sociedade e escola, partindo do princípio que estas concepções sejam emancipadoras e 
levem em conta a realidade social em que a escola está inserida, as condições de trabalho 
e valorização dos professores e que possam fortalecer o papel do pedagogo como 
articulador político e pedagógico das contradições presentes na escola.  
 
 
 
METODOLOGIA  
A estrutura curricular está organizada em um módulo, dividido em quatro temas: Avaliação; 
Concepção de Infância e ser Humano; Pedagogia Escolar; Currículo e Ciclos. Cada tema 
será abordado em dois encontros de quatro horas cada. Essa estrutura oferecerá a 
oportunidade de o cursista ter o contato inicial com o tema num primeiro encontro e 
aprofundar seu conhecimento e análises no segundo encontro. Ainda, como fechamento das 
atividades desenvolvidas ao longo do curso, haverá um seminário final integrando os quatro 
temas.  
 
 
FREQUÊNCIA E CERTIFICAÇÃO  
Os cursistas que concluírem o curso com aproveitamento mínimo 80% de frequência 
receberão o certificado de conclusão de Curso de Extensão da Universidade Federal do 
Paraná. 
 
HORÁRIO  
Manhã das 8h às 12h  
Tarde das 13h às 17h 
Não serão tolerados atrasos ou saídas antecipadas superiores a 30 minutos. 
 
 
 
 

 


