O curso de
PEDAGOGIA
é pra mim?
EAD

O curso
Tipo: Licenciatura // Duração: 8 semestres
Segunda Licenciatura em Pedagogia: 3 semestres
Pedagogia para não-licenciados: 3 semestres

Incluso na área de Ciências Humanas e Sociais, o curso de
Pedagogia forma proﬁssionais da educação habilitados para
lecionar na educação infantil, anos iniciais do Ensino
Fundamental e na educação de jovens e adultos, bem como
para prestar suporte pedagógico, gestão escolar e orientação
educacional em instituições de ensino e áreas correlatas.
Para capacitar proﬁssionais capazes de contribuir,
efetivamente, para a melhoria das condições em que se
desenvolve a ação pedagógica e a transformação social, o
curso de Pedagogia está fundamentado nas seguintes bases:
• Conhecimentos históricos, políticos, econômicos, sociais,
culturais da sociedade no decorrer do tempo;
• Metodologias didáticas especíﬁcas de componentes
curriculares necessários ao saber/fazer pedagógico.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais deﬁnidas pelo
Ministério da Educação (MEC), a formação em Pedagogia deve
fornecer conteúdos relacionados a Fundamentos da Educação,
Direitos Humanos e diversidades étnico-raciais, de gênero,
sexual, religiosa etc., Língua Brasileira de Sinais, Direitos
educacionais, entre outros.

Mercado
O licenciado em Pedagogia pode atuar como
Docente em instituições públicas ou
privadas, nas seguintes áreas:
• Educação Infantil ao 5º ano do
Ensino Fundamental
• Disciplinas pedagógicas do Ensino Médio modalidade normal (Magistério)
• Cursos de Educação Proﬁssional na área de
serviços e apoio escolar
Há ainda oportunidades nas áreas de:
• Gestão educacional
• Coordenação e supervisão pedagógica
• Orientação de processos educativos nos diferentes níveis da
educação básica e em contextos educativos não-escolares, como
em empresas, ONGs, área política etc.

Remuneração
Há alguns fatores que podem inﬂuenciar na remuneração do
proﬁssional de Pedagogia, como a qualiﬁcação — mestrados,
doutorados e pós-doutorados garantem a possibilidade de
alcançar cargos mais bem remunerados —, a área escolhida —
diferentes concursos, por exemplo, são comuns na Pedagogia,
com salários variados — e, no caso dos professores, até mesmo o
tipo de instituição — pública ou particular.

Pedagogo

Média: R$ 2.391,02
Professor da Educação de Jovens e Adultos
do Ensino Fundamental

Média: R$ 2.843,64
*Salário médio bruto mensal calculado de acordo com dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)
*Fonte: Salario.com.br

Esse curso
é pra mim?
Perﬁl do aluno
Para saber se o curso de Pedagogia é para você, conﬁra
algumas das aptidões e características que podem ser
especialmente úteis para o aluno de Pedagogia:

Aptidão com a área de
Humanas (leitura, senso
teórico e crítico)
Forte interesse por ensinar
e construir conhecimentos.
Apaixonado por Educação
Humanista, com boas
habilidades de atenção e
empatia

Articulado, paciente e
comunicativo. Gosta de
pessoas
Excelente comunicação
oral e escrita
Dinâmico e adaptável
Facilidade para
gestão de conﬂitos

Onde posso cursar?
A escolha da universidade é determinante tanto para garantir a
melhor experiência acadêmica, de modo que os anos de formação
entreguem todos os conhecimentos técnicos e práticos necessários
para a atuação proﬁssional, quanto para a entrada no mercado de
trabalho, que exigirá justamente tal preparação.
Por isso, escolha cursar Pedagogia no Centro Universitário capaz
de fornecer a formação de excelência que você precisa!
Conheça alguns dos diferenciais do curso de
Pedagogia EAD do UNIFAA:

1

Três opções de curso na
modalidade EAD
O UNIFAA dispõe de 3 opções para o curso de
Pedagogia EaD: Pedagogia (Licenciatura),
Pedagogia para não licenciado (voltado a
proﬁssionais que possuem título de bacharel ou
tecnólogo e desejam ser licenciados) e
Pedagogia 2ª Licenciatura (para proﬁssionais já
graduados em algum curso de Licenciatura).
Independente da opção que você se encaixa, os
três cursos são focados no saber/fazer
pedagógico, desenvolvem experiências práticas
inovadoras e acreditam na função fundamental
do Pedagogo na construção do futuro, aﬁnal
educar é recriar o mundo!
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Na prática: estrutura e atividades de
extensão que permitem aprender fazendo
As brinquedotecas virtual e física (Hospital Escola e do
Campus sede) são espaços de laboratório para o exercício da
proﬁssão de pedagogo. Além disso, os projetos de extensão,
como o Varal Literário, Dedinhos Verdes e a Consultoria
Educacional, estimulam que o estudante, com orientação dos
professores, alie teoria e prática junto à comunidade.

3

Há mais de 50 anos formando pedagogos
que mudam o mundo
Por acreditar na Educação como agente transformador, o
UNIFAA investe em um curso de Pedagogia com trilha de
aprendizagem diferenciada que alia o conhecimento teórico
e técnico ao “aprender fazendo” com professores atuantes
na Educação Básica. Além disso, o curso conta com
importantes frentes de Projetos de Iniciação Cientíﬁca e
aprovação em programas federais que fomentam a prática
docente (PIBID e Residência Pedagógica).

Dica do
coordenador
“O curso de Pedagogia fornece o
domínio do conhecimento teórico
e prático dos processos e
planejamentos pedagógicos em
quaisquer espaços em que sejam
necessários, bem como do processo
ensino-aprendizagem direcionado a crianças,
jovens e adultos, inclusive mediatizados pelas tecnologias.
Como é um curso que ajuda a conhecer o ser humano em sua
integralidade (física, emocional, social, cultural, histórica etc.),
precisamos estar alinhados com um compromisso ético para uma
boa formação pessoal e do outro. Aﬁnal, não é um curso que ensina
apenas a formar o outro e fazer com que o
outro aprenda. É um curso que promoverá essas
mudanças em você mesmo. E essa transformação
é necessária para termos uma educação de
qualidade, seja onde quer que você esteja praticando
o ato de ensinar e aprender (dentro ou fora da escola).
No UNIFAA, a qualidade da formação abre grandes oportunidades
para diferentes espaços no mercado de trabalho.”
Mônica de Carvalho Teixeira,
Professora e Coordenadora do Curso
de Pedagogia do UNIFAA

O curso de
Pedagogia
vai muito além
da sala de aula
A matriz curricular do curso de Pedagogia EAD do
UNIFAA é composta por Teoria, Prática, Atividades
Complementares e Extensão, de modo a integrar
as facilidades e a ﬂexibilidade de uma
graduação a distância com a vivência prática
necessária para formar alunos realmente
qualiﬁcados para o mercado de trabalho.
A cada semestre, os alunos são incentivados por meio de um
Projeto Integrador, que permite vivenciar de maneira mais
aprofundada as diferentes áreas do ensino relacionado ao
contexto da Pedagogia.
Além disso, no modelo EAD do UNIFAA, o aluno tem
autonomia no seu processo de aprendizagem, por meio de
métodos ativos de ensino, e o apoio constante do corpo
docente da instituição.
Os momentos a distância acontecem com a facilitação do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), espaço que
reúne o material didático e disponibiliza as atividades de
estudo. O aluno tem à disposição materiais atualizados e
inovadores, com diversas etapas de conhecimento como
desaﬁos, questões, e-books, dicas do professor e Saiba Mais,
e ainda pode acessar a Sala de Tutoria e Webconferências
(aulas ao vivo) — tudo no seu tempo e do seu jeito. Os
momentos presenciais, por sua vez, acontecem nos polos
EAD espalhados em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

CONHEÇA O UNIFAA
A instituição
O UNIFAA é o MELHOR Centro
Universitário do estado do
Rio de Janeiro!
São os mais de 50 anos de tradição e história
que, unidos à qualidade de ensino reconhecida
pelo MEC, corpo docente de excelência e metodologia de ensino diferenciada garantiram ao
Centro Universitário de Valença o título de
MELHOR Centro Universitário do estado do
Rio de Janeiro.
Com opções de cursos de graduação presencial,
semipresencial e à distância, além de diferentes
opções de pós-graduação, o Centro Universitário
é composto por estrutura moderna com três campi:
Campus Sede - Salas de aula modernas, laboratórios para atender aos variados
cursos e disciplinas, Clínica Odontológica e Policlínica Veterinária;
Campus Saúde - Hospital e Maternidade Escola;
Hospital Veterinário Escola - Fazenda experimental para os alunos de Medicina
Veterinária.
No UNIFAA, o ensino é voltado para a prática: por meio da metodologia ativa
de ensino, todo o processo de aprendizagem é formulado para que o aluno se
torne o protagonista do saber, em um ambiente inovador que garante a formação
integral do estudante.

Cidade de Valença
O UNIFAA está localizado no município de Valença,
no sul do estado do Rio de Janeiro, a 89 km da capital.
Com cerca de 76,5 mil habitantes, Valença é vizinha dos
municípios de Rio das Flores, Vassouras e Barra do Piraí.
Além da tradição histórica ligada às várias fazendas da
região e do potencial para o ecoturismo, Valença também
é conhecida como uma cidade universitária, com um polo
que atrai estudantes de outras regiões do estado e do
país para viver a experiência acadêmica em um ambiente
acolhedor e preparado.

ONDE TEM POLO
EAD UNIFAA

QUERO COMEÇAR
MEU CURSO

QUERO TIRAR DÚVIDAS

QUERO SABER MAIS

