








































PARECER Nº 028/2018 - PROGRAD

Origem: Centros de Área de Ciências Humanas, Biológicas e da
Educação do Campus de Paranaguá.

Para: CEPE

Assunto: Exclusão da disciplina de “Higiene e Puericultura” e inclusão da
disciplina “Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil”
na matriz curricular (2005 a 2017) do Curso de Pedagogia.

Protocolo nº: 15.255.440-0

1 - Histórico

Por meio do protocolo no 15.255.440-1, o Centro Área de Ciências Humanas,
Biológicas e da Educação do Campus de Paranaguá encaminhou a essa Pró-
reitoria, solicitação para inclusão de item de pauta no Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unespar, solicitando a exclusão da disciplina de “Higiene e
Puericultura” e inclusão da disciplina “Fundamentos Metodológicos da Educação
Infantil” para estudantes matriculados na matriz curricular (2005 a 2017) do Curso
de Pedagogia, visando atender a uma das determinações da comissão avaliadora,
que fez verificação in loco do Curso de Pedagogia nos dias 18 e 19 de maio do ano
de 2017, comissão a qual entende que a disciplina Fundamentos Metodológicos da
Educação Infantil é um dos focos principais do profissional egresso do curso.

2 - Análise

De acordo com o processo, a solicitação refere-se à necessidade de atendimento a
determinação da comissão avaliadora, para exclusão e inclusão de disciplina na
matriz curricular de 2005 a 2017, para estudantes matriculados no Curso de
Pedagogia do Campus de Paranaguá, conforme segue:

 Exclusão da Disciplina “Higiene e Puericultura”, regime de oferta anual, com
carga horária de 68 horas.

 Inclusão da Disciplina “Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil”,
regime de oferta anual, com carga horária de 108 horas e a seguinte ementa:
“Construção social da infância. Concepção de infância: concepção de
educação infantil. História da Educação infantil no Brasil. Desenvolvimento
infantil: o brinquedo e o desenvolvimento. Aquisição do conhecimento na
primeira infância: o gesto, brinquedo, desenho e oralidade no
desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. A natureza do trabalho educativo
na educação infantil nas áreas do conhecimento. Currículo na Educação
Infantil: tempos e espaços. Avaliação na Educação Infantil. Especificidades
da prática pedagógica na educação Infantil: funções de cuidar e educar”.

Evidencia-se que a carga horária total do curso ficará acrescida de 40 horas, devido
a diferença de horas entre a disciplina a ser excluída e a disciplina a ser incluída na



matriz curricular.

3 - Parecer

Considerando o “Histórico” e “Análise” do presente parecer, somos favoráveis à
apreciação da matéria pelo CEPE.

É o parecer.

Paranavaí, 30 de outubro de 2018


