EDITAL DO PROGRAMA DE EXTRAORDINÁRIO
APROVEITAMENTO EM PEDAGOGIA 2018/2
A Diretora da Faculdade Católica de Anápolis vem, por meio deste Edital, tornar
públicas as condições de realização do Programa de Extraordinário Aproveitamento em
Pedagogia- Licenciatura, de acordo com a Lei nº. 9.394, de 1996.

1. Objetivos:
1.1 Verificar o domínio de conceitos-chave dos principais conteúdos da Pedagogia.
Entende-se por principais conteúdos de Pedagogia, para efeito deste Edital, a
abordagem das questões clássicas pedagógicas, representada pelas sistematizações feitas
pelos autores que tratam do ensino-aprendizagem nas fases da educação infantil e
ensino fundamental – séries iniciais.
1.2 Verificar a capacidade de analisar fatos e idéias, utilizando conceitos pedagógicos
e redigir de modo dissertativo.
1.3 Reconhecer os estudos realizados anteriormente.
1.4 Receber o grau de licenciado em Pedagogia.

2. Dos Interessados
Os interessados em participar do Programa devem ter cursado Pedagogia em cursos
livres ou afins ou apresentar sólidos conhecimentos da área, adquiridos na sua vivência
profissional.

3. Do Processo Seletivo
3.1. O interessado, caso não seja portador de diploma de curso superior, deverá se
inscrever para o Processo Seletivo que será realizado no dia 06 de outubro de 2018, na
Faculdade Católica de Anápolis,
www.catolicadeanapolis.edu.br

cujo edital se encontra divulgado no site

3.1.1. A inscrição para o processo seletivo poderá ser feita no site da Faculdade
www.catolicadeanapolis.edu.br

3.2. Após realização do Processo Seletivo, sendo aprovado, o interessado deverá
solicitar prova de conhecimento específico em Pedagogia.
3.3. Sendo aprovado nessa prova, deverá participar das aulas específicas ministradas por
professores do quadro da Faculdade Católica de Anápolis.
3.4. Os portadores de diploma de curso superior são dispensados de realizar o Processo
Seletivo e devem solicitar seu ingresso como portadores de diploma de curso superior,
inscrever na Secretaria Geral da Faculdade, no horário das 14 às 22 horas, para o
Programa de Extraordinário Aproveitamento em Pedagogia e solicitar prova de
conhecimento específico em Pedagogia

4. Da Prova de conhecimento Específico
4.1. Esta prova será escrita, com questões objetivas e dissertativas, realizada
individualmente, sem consulta a fonte alguma. A média mínima para esta etapa é de sete
pontos.
4.2. Uma Banca de Professores da Faculdade Católica de Anápolis, do curso de
Pedagogia, formulará as questões e corrigirá as provas.
4.3. A prova é eliminatória, para efeito do presente Programa, mas não implica em
cancelamento da matrícula do aluno na Faculdade Católica de Anápolis, caso queira
cursar Pedagogia na modalidade ordinária, com todos os direitos adquiridos no Processo
Seletivo e constantes no Regimento.
4.4. Será, porém, classificatória, caso haja número de aprovados superior ao das vagas
disponíveis no Curso de Pedagogia.
4.5. Do resultado da Banca não caberá recursos.

5. Das aulas específicas
5.1. Matriculado no Programa, os alunos
5.1.1. participarão de aulas presenciais;
5.1.2. receberão orientação para os estudos dos módulos específicos;
5.1.3. realizarão provas de cada disciplina estudada;
5.1.4. farão o estágio supervisionado;
5.1.5. elaborarão o trabalho de conclusão de curso – TCC.

5.2. O aluno receberá seus resultados acadêmicos mensalmente, de acordo com o
Regimento Interno da Faculdade Católica de Anápolis.
5.3 Os relatórios de Prática de Ensino – Estágio Supervisionado, serão entregues a cada
fim de semestre letivo.
5.4 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser entregue no final do curso.
5.5 O participante deverá comprovar 200 horas de atividades complementares
relacionadas ao curso.

6. Duração do curso
6.1. O programa se desenvolve em até dezoito meses no máximo.

7. Cronograma das atividades
 – Processo seletivo - 06 de outubro de 2018 – Faculdade Católica de
Anápolis
 – Prova de conhecimento específico – 27 de outubro de 2018 – Faculdade
Católica de Anápolis
 - Aulas presenciais – aos sábados, quinzenais

8. Conteúdo da prova de conhecimento específico:
Matemática Básica
Língua Portuguesa – Português Básico
Questões Pedagógicas
Teorias da Aprendizagem
Currículo
Políticas Públicas e Educação
Psicologia Educacional
Inclusão e Diversidade
Fundamentos da Educação
Planejamento Educacional
Alfabetização e Letramento
Educação de jovens e adultos

9. Relação das disciplinas que serão ministradas no Curso:


Psicologia da Educação e Aprendizagem - 94h
















Estudos Sociológicos, antropológicos e filosóficos- 94h
Currículo: Políticas e Práticas- 94
Avaliação Educacional e de Ensino – 94h
Educação para a Diversidade -94
Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico-94h
Didática de Alfabetização e letramento- 94h
Fundamentos Teóricos e Metodológicos em Educação Infantil- 94h
Fundamentos Teóricos e Metodológicos em Ensino Fundamental e Educação de Jovens
e Adultos - 94h
Gêneros textuais e Produção de textos Anos Iniciais- 94h
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática – 94h
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Ciências -94h
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Geografia e História-94h
Literatura Infantil, Contador de História e Ludicidade- 94h
Libras- 94h

Anápolis, 24 de setembro de 2018
Profa. Doutoranda Adriana Rocha Vilela Arantes
Diretora Geral

