
APRESENTAÇÃO 
 
 

Nesse ano de 2019, estamos realizando o 46º 
Seminário de Introdução ao Curso de Pedagogia. 
Estamos também comemorando nossos 46 anos 
dedicados a formação de professor no estado do 
Piauí. Teresina está de Parabéns! Esse momento 
reúne diversos professores e estudantes, que se 
interessam em debater o Projeto de Educação do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia. Estamos em 
um intenso momento político, vivenciando novos e 
velhos modos de afetação do Ensino Superior no 
Brasil, o que faz esse seminário ganhar expressão e 
importância aqui no CCE. Por isso, consideramos 
essencial a participação de todas as pessoas que 
se preocupam com o futuro da educação do país. 

O 46º Seminário de Introdução ao Curso de 
Pedagogia, abre no Centro de Ciências da 
Educação - CCE/UFPI, um lugar para a reflexão de 
toda nossa proposta e ação pedagógica. O nosso 
objetivo para o momento se reveste da necessidade 
de discutir com os estudantes de pedagogia o novo 
PPC.  Voltaremos nossa atenção para o Contexto 
da UFPI, do Centro de Ciências da Educação - CCE 
e do Curso de Pedagogia. Oportunizaremos um 
passeio pelos princípios curriculares do curso, da 
fundamentação epistemológica da pedagogia 
enquanto ciência da educação. Teremos, assim, 
ciência do que caracteriza a formação ofertada e 
como foi construída a interdisciplinaridade e o 
trabalho coletivo presente no PPC.  

Para os que acessaram o Curso de 
Pedagogia nos períodos de 2019.1, 2018.2, 2018.1 
discutiremos o perfil do profissional egresso, a 
nossa organização didático-pedagógica (estrutura 
curricular, eixos formativos, educação como prática 
sócio histórica e cultural, nossas pesquisas e seus 
núcleos de estudo, nosso modo de fazer ensino  e 
nossa metodologia de ensino, o que temos como 
proposta para os Trabalhos de Conclusão de Curso 
-TCC, Estágios, o apoio ao discente, as políticas de 
egresso,  os componentes curriculares obrigatórios 
e optativos, a sistemática de avaliação, os recursos 

humanos e nossa infraestrutura).  Temos muito a 
refletir nesses dois dias.   

É tarefa da coordenação do curso enquanto 
órgão executivo se responsabilizar pelo trabalho e o 
bom desenvolvimento das ações que promovem o 
curso, a qualidade do ensino, da pesquisa e da 
extensão ao promover uma gestão que, em diálogo, 
com o Centro de Ciências da Educação, seus 
Departamentos, Coordenações de Cursos, 
estudantes e técnicos consiga responder as 
demandas sociais, de desenvolvimento pessoal e 
profissional dos envolvidos no processo de fazer 
educação superior na UFPI.  

Em diálogo e compartilhamento entre DEFE 
e DMTE queremos ampliar e atender as 
necessidades sócio históricas dos discentes e do 
curso ofertado à sociedade piauiense.  
 

 
 
 
DOS OBJETIVOS 

 

Geral: 
Discutir com os estudantes de pedagogia o 

novo PPC.  
 

Específicos: 
- Oportunizar um passeio pelos princípios 

curriculares do curso, da fundamentação 
epistemológica da pedagogia enquanto ciência da 
educação; 

- Discutir o perfil do profissional egresso, a 
nossa organização didático-pedagógica;  

- Caracterizar a formação ofertada e o modo 
como a mesma foi construída na 
interdisciplinaridade e no trabalho coletivo presentes 
no PPC; 

- Refletir a proposta e ação pedagógica do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

Local: Auditório Salomé Cabral / CCE 

 
Quinta-feira 06/06 
 
16h -17h – Credenciamento – Coord. Pedagogia 
18h - Momento cultural 
18h - Mesa de Abertura.  
 
Ciranda 20h 
Profa. Dra. Maria do Socorro Borges da Silva 
 
21h-22h – Encerramento 
 
Sexta-feira 07/06/2017 
 
9n -  Centro Acadêmico 
        Orientação dos GDs 
 
9h30min-12h – GDs 
 
EIXO I 

PRINCÍPIOS CURRICULARES. 
Prof. Ms. Daniel Oliveira Franco  
Prof. Ms. Antonio Ferreira de Sousa Sobrinho 
 
EIXO II 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 1. 
Profa. Dra. Disnah Barroso Rodrigues   
 
EIXO III 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 2. 
Profa. Dra. Prof. Dra. Hilda Maria Martins Bandeira 
Prof. Dr.  Neuton Alves de Araújo 
Joselir Cardoso da Silva 
 
EIXO IV 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Prof. Dra. Carmem Lúcia de Sousa Cabral 
Dra. Wirla Risany Lima Carvalho 
 
EIXO V 

POLÍTICA DE INCLUSÃO 
Profa. Dra. Maria do Socorro Paixão Santos Leal Paixão 
Profa. Dra. Dilma Andrade 
 
12h - Almoço  
 
14h 30min -18h – PLENÁRIA FINAL 

         
 

 



 

 

 

 

 

 

 

      50 Anos da Obra 

Pedagogia do Oprimido 

 
 

 

 
 

 

“A dialogicidade – essência  da 

educação  

como prática de liberdade” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 

 

Coordenação de Pedagogia 

Representantes do Centro de Ciências da Educação 

Representantes do Centro Acadêmico Paulo Freire. 

 

DEPARTAMENTOS 

 

Departamento de Fundamentos da Educação - DEFE 

Departamento de Métodos e Técnicas em Educação - 

DMTE  

 

 

PÚBLICO ALVO 

 

 

Estudantes do I - II e III Períodos do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia 

 

 

 

COORDENADORA 

Profa. Dra. Filadelfia Carvalho de Sena 

SUBCOORDENADOR 

Prof. Dr. Neuton Alves de Araújo 

COORDENAÇÃO CURSO DE PEDAGOGIA 

Fones: (86) 3237 – 1776 e 3215 - 5819 
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