“Nas condições de verdadeira aprendizagem,
os educandos vão se transformando em reais sujeitos
da construção e reconstrução do saber ensinado,
ao lado do educador, igualmente sujeito do processo.”
Paulo Freire
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Cátedra José Marti;
Cátedra Paulo Freire;
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Centro de Estudos Inclusivos – CEI;
Centro Paulo Freire;
Grupo de Estudo em Inovações Tecnológicas da Educação – GENTE;
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 Núcleo de Formação Continuada Didático-Pedagógica – NUFOPE.
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1.O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFPE
O Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco – CE, criado em 1975,
é responsável pela formação dos alunos dos Cursos de Licenciaturas da UFPE:
Pedagogia, Física, Química, Matemática, Ciências Biológicas, Educação Física, Música,
Letras (Português, Francês, Espanhol, Inglês, Libras), Artes Cênicas, Artes Visuais,
Expressão Gráfica, Dança, História, Geografia, Filosofia e Ciências Sociais, todos
assistidos pelos departamentos: Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação – DFSFE,
Métodos e Técnicas de Ensino – DMTE, Psicologia e Orientação Educacional – DPOE e
Administração Escolar e Planejamento Educacional – DAEPE.
Noss@s graduand@s cursam dezenas de disciplinas relacionadas aos afazeres e
saberes docentes, como por exemplo, Políticas Educacionais, Educação infantil,
Avaliação da aprendizagem, Aspectos sócio-afetivos do desenvolvimento, História da
Educação, Didática, Práticas curriculares na escola e na sala de aula, Fundamentos
psicológicos da Educação, Educação de jovens e adultos, Metodologias do ensino de
todas as disciplinas escolarizadas (a depender de cada curso específico); Metodologias
para elaboração de materiais didáticos; Sociologia da Educação; Fundamentos da
Língua Brasileira de Sinais - Libras; Estágios Curriculares supervisionados nas escolas,
Fundamentos da Educação inclusiva, Filosofia da educação, Gestão educacional,
Alfabetização e várias outras. Mestrand@s e doutorand@s, apesar de já serem
professor@s formad@s, também cursam várias disciplinas relacionadas aos saberes
docentes no (e para o) Ensino Superior, como Fundamentos da prática pedagógica ou
Constructos teóricos do ensino da matemática. Além destas, cursam disciplinas
relacionadas às suas formações de pesquisador@s, como por exemplo, Metodologia
da pesquisa educacional ou Engenharia de software educativos.
Os discentes do Centro de Educação podem dar continuidade à sua formação, através
dos Programas de Pós-Graduação que oferecem ambientes e recursos adequados para
que produzam conhecimentos na área de Educação – Programa de Pós-Graduação em
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Educação, e Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnologia.
Ambas as Pós-Graduações são oferecidas na modalidade Stricto Sensu, cujos cursos
visam à formação e ao aprimoramento de pesquisadores/docentes, de forma a lhes
possibilitar a competência cientifica e técnico-profissional.
O Programa de Pós-Graduação em Educação concentra sete linhas de pesquisa:
Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação; Formação de Professores e
Prática Pedagógica; Teoria e História da Educação; Didática de Conteúdos Específicos;
Educação e Espiritualidade; Educação e Linguagem; e Subjetividades Coletivas,
Movimentos Sociais e Educação Popular.
O Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica (EDUMATEC),
possuias seguintes linhas de pesquisa: Didática da Matemática; Educação Tecnológica;
Processos de Ensino Aprendizagem em Educação Matemática e Cientifica.
Na modalidade Lato Sensu, o CE oferece alguns cursos de Especialização. Atualmente
está sendo oferecido o Curso de Gestão Educacional e Coordenação Pedagógica,
através do Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional.
Além das salas de aula, o Centro de Educação possui uma Biblioteca Setorial e os
seguintes laboratórios: Informática, Ensino da Matemática, Ensino da Língua
Portuguesa e Estudos Sociais, e Ensino de Ciências.
O Colégio de Aplicação (CAP) integra o CE e sua criação destinou-se a funcionar como
um laboratório experimental para os estagiários e professores dos cursos de
Licenciaturas e do Curso de Pedagogia. O CAP é reconhecido como uma escola modelo
da Educação Básica, oferecendo o Ensino Fundamental e Médio, e tem um importante
papel na formação de todos os licenciandos, tanto como campo de estágio, como
enquanto parceiros nas reflexões acerca da formação dos professores e da educação
básica.
O CE atua, além da formação inicial, na formação continuada de professores para o
setor público. Nesta direção, oferece sistematicamente cursos, seminários, palestras,
oficinas e promove ações extensionistas. Desenvolve, prioritariamente com as redes
públicas, estadual e municipal, atendimentos personalizados às suas demandas, além
de parcerias com algumas escolas privadas, com propostas educacionais inovadoras, e
com organizações educativas não formais.
Ao fazer opção por um dos Cursos da Licenciatura da Universidade Federal de
Pernambuco, os/as estudantes das Licenciaturas tornam-se também estudantes do
Centro de Educação, e vivenciarão neste Centro as disciplinas de natureza didáticopedagógica, os estágios, as práticas e as discussões relacionadas à formação inicial e
continuada dos professores. Nessas condições, ampliarão sua convivência para além
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dos seus cursos de origem, o que se constitui em experiência singular para a sua
formação.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE LICENCIATURA
Perfil: definido a partir da resolução 12/2008 e das resoluções que lhe precedem, está
configurado de acordo com a proposta pedagógica de cada curso.
Modalidade: Diversas Licenciaturas (professores habilitados para atuar nas séries
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, inclusive no Ensino Técnico
Profissionalizante, nas suas áreas específicas).
Turno: Matutino/Vespertino/Noturno
Regime Acadêmico: Créditos
Carga horária total: mínimo de 2.800 horas
Sendo:
 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas as
longo do curso;
 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do inicio da
segunda metade do curso;
 1800 (mil e oitocentos) horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza
científico-cultual;
 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico
culturais complementares que poderão ser realizadas em instituições a atividades
diversas, a serem validadas pelas coordenações dos cursos.



Tempo para a integralização curricular:
Mínimo de 8 (oito) semestres e máximo de 14 (quatorze) semestres, devendo
esses limites da duração ser especificados na proposta pedagógica de cada curso

Base Legal:
 Resoluções CNE/CP n° 1 e n° 2, de 18 de fevereiro de 2002
 Resolução CNE/CP n° 2, de 27 de agosto de 2004
 Resolução CNE/CP n° 1, de 17 novembro de 2005
(que instruíram e disciplinam as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de
Professores da Educação Básica em nível superior, Cursos de Licenciatura, de
graduação plena);
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 Resolução n° 1/2006 do CCEPE da UFPE, que trata de procedimentos relativos à
reforma curricular integral e parcial dos cursos de graduação.
*Inclui-se também recomendações do Fórum das Licenciaturas da UFPE
relativas ás estruturas curriculares desses Cursos, contemplando o contexto
institucional e social contemporâneo.
2.1 NATUREZA E PRINCÍPIOS DA LICENCIATURA
A Licenciatura é um curso, em nível de Educação Superior, de graduação plena,
com terminalidade e integralidade próprias, estruturado com base em um projeto
pedagógico de curso especifico e com um currículo próprio, definido a partir das
Diretrizes Nacionais para cada curso, e tem por finalidade a formação de professor
para o magistério na Educação Básica.
Princípios:
 Indissociabilidade entre teorias e práticas;
 Aproximação entre os campos da formação docente e do exercício profissional;
 Articulação entre conteúdos e práticas da formação e incumbências do
docente;
 Interdisciplinaridade e a problematização da experiência e dos saberes
docentes.
2.2 CAMPOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
 Educação Infantil (Pedagogia);
 Magistério no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, inclusive
técnico/profissionalizante;
 Coordenação de áreas específicas;
 Coordenação pedagógica;
 Gestão Escolar;
 Consultoria e Planejamento Escolar;
 Ensino Superior (para os pós-graduados);
 Atividades de Pesquisas;
 Assessoria e Consultoria em projetos culturais;
 Fundações e Institutos de Pesquisa;
 Educação Patrimonial em museus;
 Área de Recursos Humanos nas empresas;
 ONGs
 Organismos Educacionais não formais;
 Órgãos do Poder Judiciário.
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2.3 OBJETIVOS E TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
I – OBJETIVOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA
 Formar profissionais, qualificados nas suas áreas específicas, capazes de:
 Analisar a complexidade dos fenômenos educativos e suas articulações com a
realidade social, econômica, política e cultural;
 Atuar em diferentes processos de ensino e de aprendizagem das diversas áreas
do conhecimento, interagindo com professores e profissionais de outras
disciplinas;
 Atuar com criticidade e com criatividade no sistema educacional e em
contextos afins.
II - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
 Durante o curso, os estudantes participarão de diversas atividades de produção
de conhecimento, que contribuirão com a temática a ser escolhida para a
elaborção e defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou Monografia,
sob a orientação de um professor.
 O objetivo de investigação deve estar relacionado às temáticas específicas do
campo da educação, da prática pedagógica, da prática docente, do ensino, da
aprendizagem e da avaliação.
*Fonte: Resolução 12/2008 – Universidade Federal de Pernambuco – Conselho
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Obs: Todos os professores e professoras do Curso de Pedagogia estão disponíveis
para orientar os TCCs desta licenciatura. Para orientação dos estudantes das
licenciaturas Diversas verificar o quadro ao final deste manual (página )

3. ESTRUTURA DE APOIO AO DISCENTE
LICENCIATURAS DIVERSAS
COORDENAÇÃO
A coordenação é eleita dentre os docentes do Centro de Educação em exercício, para
um mandato de dois anos.
Suas principais atribuições:





Assegurar o bom funcionamento dos Cursos
Responsabilizar-se pela orientação de matrícula
Assegurar a execução dos serviços da Escolaridade
Acompanhar o andamento das disciplinas oferecidas e promover articulações com
as redes de ensino, campo das atividades práticas
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Articular-se com os departamentos em matéria relativa à interação professoraluno
Arbitrar situações de conflito pertinentes à prática educativa
Promover a integração entre disciplinas e áreas
Integrar o Conselho Departamental do CE e representar os interesses das
Licenciaturas
Mediar a integração do CE com a administração central nos assuntos pertinentes
às licenciaturas
Representar o setor em atividades diversas no âmbito interno e externo à UFPE
Contribuir no fluxo da comunicação entre coordenação de curso e CE
Mobilizar a equipe das Licenciaturas Diversas no desenvolvimento das atividades
pertinentes à formação docente com qualidade
Coordenar o Fórum das Licenciaturas
ESCOLARIDADE

Funciona junto à Coordenação e tem como principal atribuição receber e encaminhar
solicitações dos discentes:






Análise de histórico escolar, encaminhar estudo de equivalência
Solicitação de segunda chamada
Revisão de prova e tratamento excepcional
Autorização para realizar estágio extra-curricular
Autorização para avaliar estágio reintegração no Curso

CORPO DOCENTE
Os docentes do Curso pertencem aos quatro Departamentos do Centro de Educação e
são responsáveis pelo funcionamento das disciplinas, pelo controle da frequência, por
estabelecerem as situações didáticas, as estratégias e os instrumentos de avaliação.
COORDENAÇÃO DO CORPO DISCENTE – email: dca@proacad.ufpe.br
É responsável pelo atendimento a todos os alunos e ex-alunos de graduação da UFPE,
bem como ao público interessado em cursar disciplinas isoladas e/ou ingressar na
graduação da UFPE.
 Principais atividades do corpo discente:
 Divulgação anual dos alunos classificados no vestibular
 Coordenação de: pré-matrícula dos alunos classificados no vestibular;
matrícula dos alunos veteranos; ingresso extra-vestibular; matrícula em
disciplina isoladas
 Emissão de: declarações, históricos, grade curricular, regime de aprovação e
reconhecimento dos cursos
 Controle de vida acadêmica e arquivamento de documentos pessoais alunos
 Transferência para outra instituição
 Emissão de diploma de graduação
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – email: ae@proacad.ufpe.br
É responsável pelos programas e ações que promovem a assistência estudantil e a
permanência do estudante na UFPE.
Administra duas residências estudantis, uma masculina, outra feminina, e um Núcleo
de Apoio a Eventos – NAE – que é utilizado para acomodar estudantes de outras
localidades por ocasião de realização de cursos, seminários e congressos estudantis
na UFPE. O Departamento de Assuntos Estudantis comporta a Coordenação de
Desenvolvimento de Atividades Estudantis e o Centro de Ensino, Pesquisa e Atenção
em Saúde Mental.
Informações sobre Apoio Estudantil, Editais de Seleção, Documentação, etc... podem
ser obtidas através do site: http://www.proacad.ufpe.br/apoio_estudantil.html

4. PROGRAMAS DE APOIO ESTUDANTIL
Acessibilidade na Educação Superior
O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) cumpre o disposto nos
decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005 e no edital INCLUIR 04/2008, publicado no
Diário Oficial da União nº 84, seção 3, páginas 39 e 40, de 5 de maio de 2008, e propõe
ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais
de ensino superior. O Incluir/UFPE tem como principal objetivo fomentar a criação e a
consolidação do núcleo de acessibilidade na UFPE, o qual responde pela organização
de ações institucionais que garantam a integração de pessoas com deficiência à vida
acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de
comunicação.
Moradia
Apoio à permanência do estudante da UFPE, comprovadamente carente de recursos
financeiros e residentes fora da área metropolitana do Recife, em Casa do Estudante
Universitário (CEU´s) ou auxílio financeiro para este fim. O DAE/PROACAD publica
semestralmente, na página da PROACAD, edital informando a data das inscrições, a
documentação necessária, o período e os critérios de seleção.
Auxílio Alimentação
Oferta de almoço para alunos de baixa renda, do Colégio de Aplicação, dos cursos de
graduação e pós-graduação da UFPE. Concessão de isenção total para duas refeições
diárias (almoço e jantar) no Restaurante Universitário para os estudantes do Campus
Recife.
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Auxílio Transporte
Programa de Concessão de auxílio financeiro aos estudantes de graduação,
devidamente matriculados e cursando disciplinas, selecionados prioritariamente
conforme critérios socioeconômico. O auxílio atende ao deslocamento do aluno no
trecho casa/UFPE /casa, possibilitando a frequência às atividades acadêmicas do curso
no qual está matriculado.
Auxílio Creche
Auxílio concedido a estudantes-mães através de vagas para seus filhos na Creche Paulo
Rosas para o Campus Recife.
Bolsa Permanência
Bolsa que objetiva auxiliar os estudantes de graduação e em vulnerabilidade
socioeconômica a permanência no curso e desenvolver suas atividades curriculares e
extracurriculares.
Apoio ao Aprendizado
Caracteriza-se pela oferta de acompanhamento pedagógico e aparatos didáticos.
Apoio a Eventos
Auxílio financeiro a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da
UFPE para participação em eventos acadêmicos científicos, tecnológicos, culturais e
ligados ao movimento estudantil realizado fora da UFPE, sendo a seleção realizada
através de Edital.
Apoio ao Esporte
Concessão de bolsa de incentivo à prática do desporto a estudantes-atletas
regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFPE para auxiliar no
treinamento para participação em competições locais, regionais e nacionais, atuação
na gestão esportiva, atrelado ao seu bom desempenho acadêmico.
Promisaes
Concessão de auxílio financeiro pagos pelas IES diretamente aos estudantes
estrangeiros do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), que
atendam aos critérios estabelecidos pela Portaria nº 745 de 05/06/12.
Bem-Estar Mental / PROBEM
Consiste no acompanhamento psicoterápico, psiquiátrico e orientação profissional, em
parceria com profissionais de saúde, coordenado pela equipe de psicologia da
PROAES.
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Curso de Idiomas/NLC
Obs. Consultar outros programas no site da Proacad:
https://www.ufpe.br/proacad/images/DGA_PROACAD/manual_academico2015

5. PROGRAMAS DE APOIO ACADÊMICO
Monitoria
Espaço de aprendizagem, proporcionado aos alunos dos cursos de graduação, visando
ao aperfeiçoamento do seu processo de formação e à melhoria da qualidade do
ensino.
Para a função de monitoria serão escolhidos alunos que, no âmbito das disciplinas já
cursadas, demonstrem capacidade para o desempenho das seguintes atividades:
 Auxiliar os professores em tarefas passíveis de serem executadas por
estudantes que já tenham cursado as respectivas disciplinas;
 Assistir aos alunos, orientando-os em trabalhos de laboratório, de pesquisa
bibliográfica, de campo e outros compatíveis com o seu nível de conhecimento
e experiência das disciplinas;
 Assegurar maior relacionamento entre professor e alunos, visando ao
aprimoramento do apoio pedagógico ao estudante.
Para o exercício da monitoria, o estudante deve:
 Estar regularmente matriculado e cursando disciplina em curso de graduação
da UFPE;
 Não ter concluído nenhum curso de graduação ou habilitação do curso;
 Ter cursado e obtido aprovação na disciplina a que se refira a monitoria;
 Não apresentar histórico escolar com reprovação não recuperada;
 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para as atividades de monitoria.
Obs.: a monitoria pode ser remunerada ou voluntária

ESTÁGIO
Atividade curricular, que exige a observância da legislação específica, na forma da Lei
nº 11.788, de 25/09/2008, que tem como princípio a indissociabilidade do estágio do
projeto pedagógico do Curso. Pode ser de natureza obrigatória, no caso dos estágios
que aparecerem no perfil curricular do curso como componente obrigatório para sua
integralização; ou de natureza não-obrigatória, como atividade complementar à
formação acadêmico-profissional do aluno, realizado por livre escolha do mesmo.
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A - Estágio obrigatório
Definido como tal no projeto pedagógico do Curso, cuja carga horária é requisito para
aprovação e obtenção de diploma. Para fazê-lo, o estudante deverá estar matriculado
no componente curricular de estágio que figura no perfil do seu Curso, não devendo
haver incompatibilidade de horário entre as atividades de estágio e as atividades
acadêmicas.
B - Estágio não obrigatório
Desenvolvido como atividade opcional, devendo possuir correlação com o conteúdo
formativo do Curso. O estudante/estagiário deve estar matriculado em disciplinas e
frequentar regularmente as aulas na UFPE; não devendo haver incompatibilidade de
horário entre as atividades de estágio e as atividades acadêmicas, nem tão pouco a
realização do estágio não obrigatório deverá provocar atrasos na conclusão do Curso.
Em qualquer um dos casos, o estudante só poderá realizar estágio em Concedentes
conveniadas com a UFPE ou por intermédio de Agentes de Integração (IEL, CIEE, entre
outros), também devidamente conveniados com a UFPE. A autorização para a
realização do estágio deverá ser dada pelo coordenador do Curso de graduação ao
qual o estudante está vinculado.
O estudante não poderá se manter no estágio após ter concluído a carga horária
necessária para a complementação curricular do seu Curso. Informações sobre estágio
podem ser obtidas no site da PROACAD (www.ufpe.br/proacad), no link Formação
para o Trabalho.

6. MOBILIDADE ESTUDANTIL
O programa de Mobilidade Estudantil é uma oportunidade para que os estudantes
complementem sua formação, por meio de outras experiências acadêmicas e de
integração aos diversos contextos e cenários nacionais e internacionais.
Atualmente existem duas possibilidades para um estudante participar da mobilidade
estudantil: a mobilidade nacional, feita entre as Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES), e a mobilidade internacional, realizada entre a UFPE e diversas outras
instituições de ensino superior estrangeiras.
A Mobilidade Nacional entre as IFES é realizada pela Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e é voltada para o
ensino da graduação oferecendo aos estudantes a possibilidade do vínculo temporário
com outra Instituição Federal, portanto, não se aplica a pedidos de transferência. Após
o período máximo de um ano letivo, o estudante retornará à Instituição de origem. Só
excepcionalmente, e mediante a aprovação da UFPE e da Instituição receptora, esse
vínculo poderá ser prorrogado por mais um semestre letivo. O programa alcança
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estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação das IFES que tenham
concluído, no mínimo, 20% da carga horária de integralização do curso ao qual se
encontra vinculado e possuam, no máximo, duas reprovações acumuladas nos dois
períodos letivos que antecedem ao pedido de mobilidade. As despesas com passagens
e estada ficam por conta do candidato. Para mais informações, acesse a página
eletrônica da Andifes, http://www.andifes.org.br, ou o site da PROACAD,
http://www.ufpe.br/proacad.
A Mobilidade Internacional pode se dar por intercâmbio, através de projetos bilaterais
ou pelo Programa Ciência sem Fronteiras.
A – Intercâmbio é um programa disponível para todos os Cursos de Graduação da
UFPE, desde que haja equivalência na Instituição conveniada. A duração do
intercâmbio pode variar de seis meses a um ano. Algumas Instituições oferecem
isenção das taxas de estudos. As despesas com passagens e estada ficam por conta
do(a) candidato(a). A relação de instituições estrangeiras participantes e conveniadas à
UFPE está disponível no site da Diretoria de Relações Internacionais,
http://www.ufpe.br/cooperacaointernacional.
Pré-requisitos:
Ter concluído todos os componentes curriculares do primeiro ano letivo (os dois
primeiros semestres letivos) sem reprovações por nota ou falta; Apresentar coeficiente
de rendimento escolar maior ou igual a 7,0 (sete); Ter, no máximo, uma reprovação,
seja por nota ou por falta, nos demais semestres letivos. É necessário que o (a)
estudante apresente certificado de proficiência em língua estrangeira de acordo com a
exigência de cada instituição.
Áreas envolvidas:
Todas as áreas, dependendo da conveniência da universidade estrangeira e desde que
haja compatibilidade com os Cursos da UFPE.
B – Projetos Bilaterais
Além das opções já mencionadas, ainda existe a possibilidade de os estudantes
participarem de intercâmbio internacional através de Projetos Bilaterais, coordenados
por professores pesquisadores da UFPE, tais como os programas CAPES/UNIBRAL, com
a Alemanha, e o CAPES/BRAFITEC, com a França. (O aluno deve procurar a
coordenação de seu curso para se informar sobre a existência de tais projetos).

C – Ciência sem Fronteiras
Consiste num programa de intercâmbio promovido pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Informação e o Ministério da Educação, através de suas agências de
fomento, o CNPq e a CAPES e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico
do MEC.
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O programa possui as seguintes áreas prioritárias: a. Engenharias e demais áreas
tecnológicas; b. Ciências Exatas e da Terra; c. Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde;
d. Computação e Tecnologias da Informação; e. Tecnologia Aeroespacial; f. Fármacos;
g. Produção Agrícola Sustentável; h. Petróleo, Gás e Carvão Mineral; i. Energias
Renováveis; j. Tecnologia Mineral; k. Biotecnologia; l. Nanotecnologia e Novos
Materiais; m. Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; n.
Biodiversidade e Bioprospecção; o. Ciências do Mar.
O programa propicia a formação discente em universidades qualificadas e promove
internacionalização da ciência e tecnologia brasileiras.
Para informações:
Mobilidade nacional: apoioacademico.proacad@ufpe.br; (81) 2126-7009.
Mobilidade internacional: cci@ufpe.br, telefone; (81) 2126-8006 ou 7021.

7. INGRESSO EXTRAVESTIBULAR
O processo de admissão extravestibular é destinado aos estudantes que desejam
realizar reintegração, transferência interna ou transferência externa. Os alunos
diplomados contam, ainda, com a possibilidade de solicitar o ingresso em outra
habilitação
ou
curso
de
graduação
oferecido
pela
Universidade.
Atualmente, a UFPE realiza provas para avaliar o conhecimento e habilidades dos
candidatos às vagas de extravestibular. Além do teste, os estudantes devem obedecer
a alguns requisitos. No caso de transferência externa, o interessado deverá já ter
cumprido 25% da carga horária do curso de origem. Será preciso também comprovar
ter no máximo 60% da carga horária do curso de origem para conseguir a
transferência.
O acesso extravestibular possibilita, ainda, realizar matrícula para cursar disciplinas
isoladas. Esse benefício é dado aos alunos diplomados e vinculados à UFPE ou a outra
instituição de ensino superior.
Informações detalhadas podem ser obtidas através do telefone (81) 2126-7014 ou pelo
e-mail da dca@proacad.ufpe.br, ou ainda pela página www.proacad.ufpe.br

8. PIBID
O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura
CENTRO DE EDUCAÇÃO | UFPE | MANUAL ACADÊMICO DO ALUNO

38

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de
Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de
ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas
públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades
didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor
da escola. Para participar, o (a) estudante deve se orientar através da Coordenação do
seu Curso.

9.DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS
MATRÍCULA
Ingressantes
O estudante ingressante via Sistema de Seleção Unificada (SiSU) ou Processo Seletivo
Vestibular será matriculado automaticamente nos componentes curriculares
obrigatórios do primeiro período letivo do curso, de acordo com a entrada e turno
para o qual foi classificado ou remanejado; portanto, apenas nesta ocasião, a
solicitação de matrícula não é feita via Sistema de Informação e Gestão Acadêmica SIG@, pelo estudante.
Veteranos
São previstos três prazos independentes para a matrícula dos veteranos. No primeiro
prazo, somente é possível ao estudante solicitar matrícula em componentes
curriculares.
No segundo prazo, denominado “período de modificação e correção de matrícula, é
possível a realização de solicitações diversas; são elas:
a) Para o estudante que não solicitou matrícula no primeiro prazo: somente é
possível solicitar o trancamento do semestre ou a matrícula vínculo, desde que esteja
o estudante vinculado ao curso a partir do terceiro semestre letivo, conforme
regulamentado pela Resolução nº 03/2008, do Conselho Universitário;
b) Para o estudante que solicitou matrícula em pelo menos 1 (um) componente
curricular durante o período regular de matrícula (primeiro prazo): é possível solicitar
matrícula em novos componentes curriculares, troca de turma, cancelamento com
ônus da matrícula em componentes curriculares, substituição de componentes
curriculares, trancamento do semestre e matrícula vínculo.
O terceiro prazo, denominado matrícula de retardatários,, é a última oportunidade
que o estudante tem para solicitar matrícula em componentes curriculares, caso não o
tenha feito durante o período regular de matrícula (primeiro prazo). O estudante
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perderá o vínculo institucional com a UFPE se não solicitar a matrícula a cada semestre
letivo (Resolução nº 03/2008 do Conselho Universitário) e somente retorna à UFPE
através de nova aprovação em processo seletivo, seja o SiSU, Processo Seletivo
Vestibular ou o Ingresso extravestibular (IEV) na categoria de reintegração.
A matrícula, de responsabilidade exclusiva do estudante, é feita utilizando o SIG@,
acessado pela internet, no endereço www.siga.ufpe.br. Em caso de dificuldades de
acesso ao SIG@ durante o período de matrícula o estudante, ou seu procurador,
deverá, obrigatoriamente, procurar a Coordenação/Escolaridade do Curso ou recorrer
à Divisão do Corpo Discente para buscar a solução adequada, pois não será aceita a
matrícula fora do prazo previsto no Edital.
Para outras particularidades sobre sistema de matrícula, consultar:
(www.ufpe.br/proacad/images/DGA_PROACAD/manual_academico_2015_atualizada.
pdf)
Frequência
A frequência às atividades escolares é obrigatória, respeitados o turno e o horário
previstos para a disciplina. Considera-se reprovado por falta, independentemente do
aproveitamento escolar, o estudante que não tiver comprovado sua participação em
pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas ou práticas computadas
separadamente. O mínimo de frequência obrigatório é regulamentado pela Resolução
nº 04/94-CCEPE, em que não é previsto o abono de falta nas atividades curriculares.
Sendo assim, conforme Estatuto da UFPE, em seu art. 65, § 1º, é vedado o abono de
faltas.
Exceção feita aos seguintes casos:
1. “Todo convocado matriculado em Órgão de Formação de Reserva que seja obrigado
a faltar a suas atividades civis, por força de exercício ou manobras, ou reservista que
seja chamado, para fins de exercício de apresentação das reservas ou cerimônia cívica,
do Dia do Reservista”, conforme art. 60, § 4º, Lei nº 4.375/64 e Decreto-Lei nº 715/69.
2. Para os estudantes que tenham participado de reuniões da CONAES (Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior) em horário coincidente com as suas
atividades acadêmicas, em decorrência da designação de que trata o art. 7°, § 5º, da
Lei n° 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES.
Aproveitamento escolar
A avaliação do aproveitamento escolar nas disciplinas/atividades curriculares é feita
por meio de duas ou mais avaliações parciais (respeitando-se a autonomia docente), e,
eventualmente, um exame final. Se a média das avaliações parciais for:
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• Maior que ou igual a 7,0: o estudante é aprovado por média, com média final igual a
essa média;
• Maior que ou igual a 3,0 e menor que 7,0: o estudante necessita realizar o exame
final. Neste caso, a média final é a média entre a nota obtida no exame final e a média
das avaliações parciais. Se a média final for maior que ou igual a 5,0, o estudante é
aprovado por nota, caso contrário, o estudante é reprovado por nota.
• Menor que 3,0: o estudante não tem direito a realizar o exame final e é reprovado
por média (ou por nota). A nota final do estudante é a média das avaliações parciais.
Segunda chamada
O aluno pode solicitar segunda chamada para alguma das avaliações parciais e exame
final, desde que haja comprovação que justifique o motivo do não comparecimento à
referida avaliação, mediante requerimento à escolaridade, até 5 dias úteis à realização
da avaliação. Deferido o requerimento, a segunda chamada deverá ser realizada
dentro do prazo de 08 dias, contados a partir da data de realização da última avaliação
parcial, e deverá abranger todo o conteúdo programático da disciplina. O estudante
que não obtiver rendimento suficiente para aprovação por média e necessitar fazer
exame final, se faltar ao mesmo e à segunda chamada do exame final, será reprovado.
Revisão e Recurso
Ao estudante será permitido requerer até duas revisões de julgamento de uma mesma
prova ou trabalho escrito, por meio de pedido encaminhado ao Coordenador do Curso
ou da Área.
A primeira revisão deverá ser requerida no prazo de 02 dias úteis, contados a partir da
divulgação das notas. A revisão será feita pelo mesmo professor que emitiu o
julgamento inicial, em dia, hora e local divulgados com antecedência de 02 dias, de
modo a permitir a presença do requerente ao ato de revisão. Esta revisão deverá ser
realizada no prazo de 05 dias úteis contados do deferimento do pedido, cabendo novo
recurso do estudante dentro de 02 dias úteis seguintes à divulgação do resultado da
primeira revisão, que poderá implicar aumento, diminuição ou manutenção da nota.
A segunda revisão será realizada por uma Comissão composta pelo professor
responsável pelo primeiro julgamento e por dois outros professores do mesmo
componente curricular indicados pelo Departamento ao qual está ligada a
disciplina/componente curricular, ou, na falta destes, por professores de
disciplinas/componentes curriculares afins, ouvida a Coordenação do Curso. Para mais
detalhes consulte a Resolução n° 04/94-CCEPE.
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Divulgação de notas e exame final
 Existe um prazo de 7 (sete) dias, contados das realização da prova, para
divulgação das notas atribuídas pelo professor;
 O exame final só poderá ser realizado após transcorridos 2 (dois) dias úteis da
divulgação da média parcial;

Regime de Exercícios Domiciliares
O tratamento excepcional atribui, como compensação da ausência às aulas, o
acompanhamento das atividades acadêmicas em regime de exercícios domiciliares,
respeitando-se os prazos e os critérios estabelecidos. Têm direito a solicitar esse
regime:
 Alunos portadores de afecção infectocontagiosos, indicados pela legislação em
vigor e devidamente comprovado com atestado; as estudantes em estado de
gestação, a partir do 8° mês e durante os 120 dias seguintes.
 Nestes casos, os estudantes desenvolvem um plano de trabalho a ser realizado
e acompanhado, via on-line, pelos professores das disciplinas requeridas.
Equivalência de Créditos
A legislação estabelece a possibilidade de equivalência de crédito entre disciplinas e
atividades desenvolvidas, com orientação de docentes do curso, no âmbito dos
programas de iniciação científica, monitoria, de iniciação à docência e de extensão.

Exigências para a Conclusão do Curso
Para a conclusão do curso, o aluno deverá ter integralizado a carga horária plena de
seu perfil curricular. Seis meses antes da possível conclusão do curso, deverá solicitar a
análise do histórico escolar junto à Escolaridade do seu respectivo curso, e se informar
sobre os procedimentos posteriores. É importante consultar a página da PROACAD e a
coordenação do seu curso de licenciatura a fim de se inteirar das novas regras do
“jubilamento”.
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PROFESSORES DISPONÍVEIS PARA ORIENTAREM TCCs DAS LICENCIATURAS DIVERSAS - PROFESSORES Cap
Área: Ciências Exatas de da Natureza
DOCENTES CAp

N. DE ALUNOS/
SEMESTRE

Danilo de Carvalho
Leandro
2

Ana Maria Alves de
Souza

Alfredo Matos Moura
Junior
Helena Sandra Bandeira
de Gouveia
Marcos Honorato da
Silva

Ricardo Ribeiro do
Amaral
Sérgio Ramos

1

2
2

1

2
1

ÁREA DO CONHECIMENTO/LINHA DE PESQUISA



















Ensino de ciências e biologia em espaços não formais;
Experimentação e ensino de ciências e biologia;
Ludicidade e ensino de ciências e biologia;
Educação e Saúde;
Ensino de Genética.
Ensino de Química;
Experimentação em sala de aula;
Química Geral;
Química Orgânica.
Ensino de Ciências;
Ensino de Biologia;
Criptógamos.
Ensino de Ciências;
Recursos didáticos para o ensino de ciências.
Fitoplâncton marinho
Taxonomia de microalgas;
Produção de biomassa fitoplanctônica em ambientes
costeiros marinhos.
 Roleplaying game;
 Jogos pedagógicos e Educação.
 Filosofia
 Ensino da Filosofia

E-MAIL

carvalho_bio@hotmail.com

analvesouza@gmail.com

alfmoura@gmail.com

hsandrahonorato@gmail.com
marcos_honorato2003@yahoo.com.b
r

amaral_rr@yahoo.com.br
srvramos@oi.com.br
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Área: Comunicação e Expressão e Educação Artística
DOCENTE

N. DE ALUNOS/
SEMESTRE

Moacir da Hora Espar
6
Fabiana Souto Lima Vidal
4
Adriana Letícia Torres da
Rosa
Fernanda Cristina Puça
França

1
1

ÁREA DO CONHECIMENTO/LINHA DE PESQUISA











Língua espanhola;
Linguística;
Ensino de língua estrangeira;
Avaliação.
Arte/Educação;
Ensino de Artes;
Formação de Professores(as);
Estudos Culturais.
Linguística Aplicada ao ensino de Língua Portuguesa.

E-MAIL

moahespar@yahoo.com.br

fabiana.vidal@uol.com.br

adrianarosa100@gmail.com
 Ensino de língua estrangeira;
 Ensino de francês;
 Metodologia do ensino de francês.

fernandafranca.gps@gmail.com

Área: Estudos Sociais
DOCENTE
Márcio Ananias Ferreira Vilela
Soênia Maria Pacheco
Pablo Francisco de Andrade
Porfirio

Erinaldo Ferreira do Carmo

N. DE ALUNOS/
SEMESTRE
2
2

2

1

ÁREA DO CONHECIMENTO/LINHA DE PESQUISA










Ensino de História;
História do Brasil República.
Métodos e técnicas de ensino da Geografia;
Ensino da Geografia Física.
História;
História contemporânea e do Brasil República;
Teoria da História;
Ensino de História.
Ciências Sociais

E-MAIL
ananiasvilela@hotmail.com
smpcap@yahoo.com.br

pabloporfirio@hotmail.com
erinaldocarmo@gmail.com

CENTRO DE EDUCAÇÃO | UFPE | MANUAL ACADÊMICO DO ALUNO

16

ORIENTAÇÃO TCC LICENCIANDOS – PROFESSORES CE
DOCENTE

Sandra Montenegro

Nº ALUNOS/
SEMESTRE

2






Evson Malaquias
Alice Botler
Luis Carlos Marques

1
2

Fernanda Carvalho
Auxiliadora Martins

1

Auxiliadora Padilha
Adriana Maria Paulo da Silva

1

Marcos Alexandre de Melo
Barros
Eleta Freire de Carvalho

1



1



Patricia Smith Cavalcante
Clécio dos santos Bunzen Jr.
Káthia Mª M. S. Barbosa
Daniel Váter de Almeida

1
1
1






5

1

1






1
Verônica Gitirana
Livia Suassuna

1
1




TEMÁTICAS

EMAIL

Filosofia; Ética; Direitos Humanos; Juventude; Educação
humanizadora.
Gestão; Avaliação; Gênero e etnia; Democracia e autonomia.
Gestão; Violência
Gestão educacional/escolar; Temas específicos das práticas
de ensino.

sandramontenegro6@gmail.com
evson@uol.com.br
alicebotler@gmail.com
lulakarlos2010@yahoo.com.br
fernandacgcarvalho@gmail.com
silinhaead@gmail.com

Educação das Relações Étnico-raciais; Processos educativos
desenvolvidos nos diversos movimentos sociais negros.
dorapadilha@gmail.com
TIC’s na educação; Educação à distância; Inclusão digital.
Ensino/aprendizagens em História; Formação de professores adrianampsilva@gmail.com
de História e História da Educação.
marcos@marcosbarros.com.br
Tic’s na educação; EAD Mobile learning.
Ensino de história; Currículo de História, Formação de
professor de História; Gênero e educação.
Biologia
Letras/português
Violência; Didática
Ensino de geografia; Estudos das cidades; Urbanização;
Paisagem; Lugar, o espaço público na cidade; A
reconstituição da cidade no pretérito.
Matemática
Ensino de português/Literatura; Formação de professores de
Letras.

eletafreire@hotmail.com
patricia3smith@gmail.com
clecio.bunzen@gmail.com
katuchao@yahoo.com.br
daniel.vater@ufpe.br
veronica.gitirana@gmail.com
liviasuassuna@gmail.com
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Tatiana Cristina de Araújo
1
Roseane Patrícia de Souza e
Silva
Marcelo Sabbatini
Sérgio Abranches
Ramon de Oliveira

1
1
1



Ensino; Currículo; Relação pedagógica e prática docente;
Formação humana e/ou Henri Bergson; Formação do
professor e autobiografia; Formação inicial do professor

tatianacristinaaraujo@yahoo.co
m.br
roseanesilva.dde.ufpe@gmail.com





Educação inclusiva; Acessibilidade; Currículo; Políticas públicas para
o ensino superior.
Tecnologia educacional e cultura digital
Formação de professores e tecnologia educacional
Juventude; Ensino Médio.

marcelo.sabbatini@gmail.com
sergio.abranches@gmail.com
ramono@elogica.com.br

José Policarpo

1
1



Teorias e práticas da formação humana.

jpj@ufpe.br

Gildemarks Costa Silva

1



Escola; Teorias da desescolarização; Teorias da educação; Ivan
Illich.

gildemark@yahoo.com.br
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