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Apresentação das questões abordados 

1 – Experiência dos estudantes em relação ao currículo atual 

Pontos positivos Desafios e dificuldades Propostas 

O currículo atual atende 

as necessidades dos 

estudantes para o 

exercício do magistério 

Currículo muito 

extenso, principal 

reclamação que os 

técnicos escutam dos 

estudantes. 

Diminuir o número de obrigatórias e 

aumentar o número de eletivas. 

 

Diminuir o número de obrigatórias e 

criar disciplinas optativas e eletivas 

(sem alterar a carga horária). Alternar 

a carga horária entre os 

departamentos, possibilitando 

diversidade de temáticas abordadas. 

 

 Disciplinas com textos 

repetidos e/ou mesma 

discussão. 

Professores precisam conversar entre 

si para resolver essas questões. No 

mínimo verificar as ementas para 

corrigir possíveis repetições. 

Criação da coordenação 

de estágios é benéfica 

porque descentraliza da 

secretaria do curso as 

informações sobre os 

procedimentos a serem 

seguidos  

Estágios muito 

burocráticos.  

O número pequeno de 

bolsistas torna o 

atendimento precário. 

 

  Estudantes e ex-alunos manifestam 

interesse por  disciplinas e cursos de 

pós-graduação sobre pedagogia 

empresarial, gestão, novas 

tecnologias e EAD. 

 Horário fictício. 

Estudantes não 

conseguem cumprir o 

horário proposto 

 

Qualidade dos docentes 

(apenas 5% dos 

docentes não são 

doutores 

Aulas muito teóricas. É 

necessário associar 

teoria e prática. 

Relacionar teoria e prática. Tanto na 

ementa da disciplina quanto no 

cotidiano da sala de aula. 

 Professores faltam 

muito. Muitas vezes são 

substituídos por 

mestrandos e 

doutorandos que não 

acompanham a 

disciplina, acarretando 

dificuldade de interação 

e resolução de dúvidas. 

Ministrar a disciplina em conjunto. 



 Reclamam do excesso 

de trabalhos em grupo 

Produção individual. Esta ajudaria a 

observar os estudantes com maior 

dificuldade de escrita e, se possível, 

encaminhá-los para oficinas e 

disciplinas de escrita e leitura. 

 Alunos não sabem 

gerenciar sua vida 

acadêmica. Fluxos, 

inscrições em 

disciplinas e  

Professores não 

conhecem o 

funcionamento da 

universidade nem do 

curso. 

Professores precisam saber como a 

universidade funciona para se 

organizarem melhor e orientar os 

estudantes.  Conhecer melhor a 

matriz curricular e o fluxo que o 

estudante pode fazer. Esta orientação 

possibilitaria que um número maior 

de estudantes concluísse a graduação. 

2 – Questões relativas aos PPPs 

Positivos Desafios e Dificuldades Propostas 

 Atualmente, a escolha 

do PPP ocorre no 

terceiro período 

O sistema deveria permitir trânsito 

livre dos estudantes, assim, poderiam 

cursar as disciplinas que lhes 

interessam. 

 Não há vagas 

suficientes para atender 

a demanda de todos os 

estudantes 

 

 Leque pequeno de 

opções (associado a 

repetição do professor e 

do tema) 

 

 Se um estudante já 

cursou PPP1 ( no 

departamento Y) pode 

fazê-lo novamente, em 

outro departamento 

(departamento x), mas 

não conta para a 

integralização do curso.  

No mesmo 

departamento o sistema 

o impede de fazer 

inscrição. 

Isso impossibilita o 

fluxo do estudante por 
temas que sejam do seu 

interesse, pois deve 

seguir a linearidade da 

proposta PPP 1, 2, 3 e 4  

 

 Se deveria possibilitar a 

organização do projeto 

de TCC não tem 

cumprido essa função, 

pois não há temas 

variados para atender a 

demanda dos 

 O estudante deveria aprender a ler, 

fichar e fazer referência bibliográfica. 

Pelo menos o PPP1 deveria atender 

esta demanda. 

 



estudantes.  

3 – Monografia 

Pontos positivos Desafios e Dificuldades Propostas 

Criação da Coordenação 

de monografia facilitou 

a vida dos estudantes na 

busca de orientador 

Estudantes tem 

dificuldade de encontrar 

orientador. 

Alguns temas têm mais 

demandas que outros  

Disciplina de metodologia do 

trabalho científico e/ou metodologia 

de pesquisa  

Código 7 facilita a vida 

dos estudantes; no 

entanto, há casos de 

ausência dos estudantes 

que retornam quando 

passam em concursos e 

pressionam para a 

conseguir o diploma. 

Estudantes têm 

dificuldade de escrita. 

Por isso, ficam retidos 

na monografia. Não 

entregam o produto ou 

não conseguem 

permanecer com o 

orientador. 

 

4 – Disciplinas Eletivas 

Positivos Dificuldades Propostas  

 Muitos PPPs e eletivas 

são fechados por falta 

de inscrição. 

Realizar pré-matrícula (Esquema 

interno que evitaria fechar as turmas)  

 Não é possível ampliar 

muito o número de 

eletivas, porque não há 

salas suficientes nos 

horários de maior 

movimento, manhã e 

tarde. 

O curso de pedagogia 

dispõe, no momento, de 

24 salas. 

Ampliar o número de disciplinas 

ofertadas 

 Disciplinas à tarde são 

esvaziadas, porque os 

estudantes não 

conseguem estar na 

universidade nesse 

horário 

Departamentos precisam estar atentos 

ao código da disciplina, pois há 

oferta de disciplinas com mesmo 

código em semestres diferentes o que 

impede o estudante de cursa-la. 

 Disciplinas repetitivas. 

Não há diversificação 

na oferta e/ou 

dinamismo nas aulas. 

Ampliar o número de disciplinas e 

alternar os professores que as 

ofertam. 

 

Oferecer disciplinas 

interdepartamentais.  

1) Numa disciplina de 4 tempos, cada 

professor recebe carga horária de 2 

tempos.  

2) A carga horária da disciplina é 

alternada entre os professores a cada 

semestre.  

  Oferecer disciplina de escrita básica e 

escrita poética. Esta possibilitaria 

desenvolver outros formatos de TCC 

(previstos na EDU) além da mono e 

artigo. 



5 – Estágios 

Pontos positivos Desafios e dificuldades Propostas 

 Número excessivo de 

RAIS. 

 

 Não conseguem escolas 

em tempo hábil 

 

 Poucos lugares para 

fazer estágio no normal 

 

  Disciplinas deveriam ser mais 

práticas. Auxiliar a pensar questões 

pertinentes ao trabalho em sala de 

aula. 

6 – Técnicos que trabalham na secretaria do curso de Pedagogia 

Pontos positivos Desafios e dificuldades Propostas 

 Quantidade excessiva 

de SAIDs sobrecarrega 

os técnicos 

Motivos apontados 

1 – Sistema da UERJ 

não permite que o 

estudantes cancelem 

disciplinas online 

 

2 – Alunos cursam 

disciplinas durante um 

mês sem saber se a 

inscrição na disciplina 

foi aceita 

 

2 – Estrutura curricular  

PPPs e eletivas 

 

SAID - online 

7 – Questões levadas pelos professores aos funcionários 

Demandas Desafios e dificuldades Propostas 

Solicitam quatro tempos 

seguidos pela 

possibilidade de dar 

continuidade ao trabalho 

Reclamam da estrutura 

das salas, sem 

equipamento multimídia 

 

 Falta de preparo dos 

estudantes em relação a 

leitura e escrita 

Oferecer disciplinas de Português 

instrumental I e II/ oficinas de escrita 

e leitura. 

 

Reunião entre os professores de um 

mesmo período para identificar os 

estudantes com dificuldades de 

leitura, escrita entre outras para que o 

mesmo receba a atenção necessária 

para a conclusão do curso.  

 Estudantes que não 

concluem o TCC. 

 


