EDITAL DO PROGRAMA DE SEGUNDA LICENCIATURA E SEGUNDA GRADUAÇÃO
EM PEDAGOGIA 2019/2
O diretor da Faculdade Católica de Anápolis vem, por meio deste edital, tornar
públicas as condições para a realização do programa dos cursos de Segunda
Licenciatura e Segunda Graduação em Pedagogia ofertados na Faculdade Católica de
Anápolis a portadores de diplomas de cursos de graduação em licenciatura, bacharelado
e tecnológico independentemente da área de formação, de acordo com a RESOLUÇÃO
MEC Nº 2, de 01 de julho de 2015 e de acordo com o § 5º dessa Resolução cabe à
instituição de educação superior ofertante do curso verificar a compatibilidade entre a
formação do candidato e a habilitação pretendida.
1- COMPREENSÃO E BASE LEGAL
RESOLUÇÃO MEC Nº 2, de 01 de julho de 2015.
2- PÚBLICO-ALVO
Portadores de diplomas de cursos de graduação em licenciatura, bacharelado,
tecnológico independentemente da área de formação.
3- DO PROCESSO SELETIVO
O interessado deverá apresentar a documentação solicitada que será submetida
à análise da secretaria e da coordenação do curso. Somente após a aprovação
desses dois departamentos é que será aprovada a matrícula.
4- DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA:
• CPF(cópia autenticada);
• Identidade(cópia autenticada);
• Certificado de Reservista(cópia autenticada);
• Título de Eleitor(cópia autenticada);
• Comprovante de Residência(cópia simples);

• Certidão de Nascimento ou Casamento(cópia autenticada);
• Diploma de Graduação – frente e verso(cópia autenticada);
• Ou Declaração de Conclusão com data de colação de grau e portaria de reconhecimento
(cópia autenticada);
• Histórico da graduação(Cópia autenticada);
• 01(uma)foto3x4;
• Certificado do Ensino Médio(frente e verso);
• Histórico do Ensino Médio;
• Ficha de Matrícula.
5- APÓS MATRICULADO NO PROGRAMA O ALUNO:
Participará de aulas presenciais;
Recebera orientação para os estudos dos módulos específicos;
Realizará provas de cada disciplina estudada;
Fará o estágio supervisionado e relatório de metodologia cientifica das fases do estágio
supervisionado;
O aluno receberá seus resultados acadêmicos mensalmente, de acordo com o Regimento
Interno da Faculdade Católica de Anápolis.
O participante deverá comprovar 200 horas de atividades complementares relacionadas
ao curso.
6- OBJETIVOS DO CURSO
Formar licenciados em Pedagogia, de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação de professores, para atuar dentro dos princípios da Filosofia
Perene, com compromisso ético e competência técnica, como professor da Educação
Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental e demais instâncias do Sistema de
Ensino, tendo como área de concentração à docência.
7- PERFIL DO EGRESSO
O licenciado pela Faculdade Católica de Anápolis, egresso da segunda licenciatura
em Pedagogia e segunda graduação em Pedagogia, buscará evidenciar não apenas
pensamento analítico e abstrato, flexibilidade de raciocínio para entender, administrar e
projetar situações novas mas, também e sobretudo, domínio da linguagem, visão de
globalidade, atitude pluralista, visão prospectiva, capacidade de iniciativa, habilidade para

o exercício de liderança, compreensão crítica e análise de idéias bem como dos valores
do passado e do presente.
Realizando a segunda licenciatura e segunda graduação em pedagogia, após
formado,o profissional poderá exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental e nos cursos de Ensino Médio na modalidade
Normal, na Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas
nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, além do exercício da
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino.
8- CARGA HORÁRIA DE SEGUNDA LICENCIATURA E SEGUNDA GRADUAÇÃO EM
PEDAGOGIA:
De acordo com o artigo14 os cursos de formação pedagógica para graduados não
licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de
curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida
base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de
1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico.
9- DURAÇÃO:
O curso terá a duração de 18meses
10- FREQUÊNCIA OBRIGATÓRIA
Aprova-se o aluno que tiver no mínimo 75% de frequência, conforme Regimento
Interno da Instituição e legislação vigente.

11- ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
De acordo com o artigo 15, §6º o estágio curricular supervisionado é componente
obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica
intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho
acadêmico.
A carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 (trezentas) Horas.
Em relação ao aproveitamento de horas de Estágio o artigo 15, §7º afirma que os
portadores de diploma de licenciatura com exercício comprovado no magistério e
exercendo atividade docente regular na educação básica poderão ter redução da carga
horária do estágio curricular supervisionado até o máximo de 100 (cem) horas.

12- ESTRUTURA CURRICULAR:
O curso está organizado em eixos temáticos, dinamizados pela integração de
diferentes temáticas constitutivas de cada um, conforme quadro abaixo:
Psicologia da Educação e Aprendizagem
Estudos Sociológicos, antropológicos e filosóficos
Currículo: Políticas e Práticas
Avaliação Educacional e de Ensino
Distúrbios e Dificuldades da Aprendizagem
Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico
Didática de Alfabetização e letramento
Fundamentos Teóricos e Metodológicos em Educação Infantil
Fundamentos Teóricos e Metodológicos em Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos
Gêneros textuais e Produção de textos Anos Iniciais
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Ciências
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de História
Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Geografia
Literatura Infantil, Contador de História e Ludicidade
Libras
Atividades Complementares - 200h
Estágio Supervisionado em Educação Infantil - 100h
Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental -100h
Estágio Supervisionado em EJA - 50h
Estágio Supervisionado em Gestão - 50h

13- INVESTIMENTO
Total do curso: R$ 6.138,00
Com desconto de pontualidade: R$ 5.829,45
Matrícula: R$ 341,00
17 Mensalidades de R$ 322,85 (com desconto de pontualidade)
14- INÍCIO DO CURSO: sem previsão
15- A Faculdade Católica de Anápolis se reserva no direito de iniciar a turma com no
mínimo de 30 alunos matriculados, caso este número não seja atingido o início será
adiado por 15 dias e se ainda assim não atingir o número de alunos a Instituição
devolverá o valor investido sem prejuízo ao aluno conforme contrato assinado no ato da
matricula.

