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Para orientar os princípios que nortearão Reforma Curricular foram elencados oito ações, a 
saber: 
 
1. Consultar os estudantes – sobre suas experiências em relação ao currículo atual. 
2. Consulta os professores – sobre suas experiências em relação ao currículo atual. 
3. Consultar os técnicos-administrativos – sobre suas experiências em relação ao currículo 

atual. 
4. Traçar o perfil sócio econômico dos estudantes. (Pesquisa sobre alunos egressos) 
5. Sintetizar dados dos fluxos de integralização do curso – em quanto tempo terminam o 

curso, para tentar localizar alguns fatores que possam ser responsáveis pela ampliação 
do tempo de integralização (por exemplo: monografia, estágios ou outra disciplina). 

6. Definir grandes áreas que devem ser o foco do novo currículo a ser proposto – fazer um 
estudo sobre disciplinas que abordam os mesmos conteúdos. 

7. Apontar outras possibilidades de atuação do pedagogo, com perspectiva de futuro. 
8. Estudo sobre outros modelos de currículo de Cursos de Pedagogia. 
 

Para realizar as ações elencadas acima, decidiu-se: 
 

Organizar grupos de trabalho (GTs) interdepartamentais, com representações de estudantes 
que produzam documentos para cada um desses pontos – (GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6, 
GT7 e GT8). 
 

A seguir apresento uma proposta de outras ações para continuidade do processo da reforma 
curricular:  

 
I. Apresentar um estudo preliminar que nos indique as novas exigências da Resolução no. 2, 

de 1º de julho de 2015.  
 

II. Realizar reuniões para apresentação dos documentos elaborados pelos GTs a comissão 
(com possibilidade de convite a todos os professores e representantes dos estudantes). 

 
III. Realizar plenárias especificamente organizadas para apresentação de informações 

relevantes para o conjunto dos estudantes. 
 

IV. Realizar Seminários Temáticos que serão serem organizados gradativamente ao longo do 
processo pelos departamentos. 

 
V. Construir um desenho da nova matriz curricular e de outros aspectos que deverão 

compor o currículo: 
 

1. No interior dos departamentos, sempre com convite extensivo a representação dos 
estudantes. 



2. Em reunião ampliada para consolidar a matriz do curso e outras propostas que se 
insiram na constituição do novo currículo, com representação estudantil. 

 
VI. Redigir as ementas das disciplinas (pelos departamentos). 

 

VII. Redigir e organizar o processo que deverá ser encaminhado às outras instâncias da UERJ. 
 

VIII. Redigir e organizar a documentação na montagem do processo que deverá ser 
encaminhado ao Conselho Estadual de Educação (CEE). 

 

Proposta de Cronograma para a Reforma Curricular 

Observação: Esse cronograma foi montado considerando: 

 a possibilidade das reuniões sistemáticas; 

  a ordem da apresentação dos GTs, imaginando o tempo necessário para produzir esses 

documentos, em virtude de sua complexidade. 

 a participação dos estudantes se dará por representatividade seja nos departamentos, 

comissão e Conselho Departamental; 

 as decisões devem ser homologadas em reuniões do Conselho Departamental ordinário ou 

extraordinário, convocadas apenas para esse fim. 

Reuniões Datas Participantes Atividade 

1ª  13/01/2016 
Quarta-feira 

10h 

Comissão: Professores representantes 
dos Deptos e Representação Estudantil 

Discussão da proposta 
sobre o processo da 
Reforma Curricular 

2ª 16/03/2016 
Quarta-feira 

10h 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação dos 
Dados – Ação 5 

Pelo GT5. 
Discussão da proposta 

sobre o processo da 
Reforma Curricular 

Apresentação 

3ª  29/03/2016 
Terça-feira 

14h 
 

Apenas da Comissão Consolidação da 
proposta do processo 

que será submetida ao 
CD. 

CD 31/03/2016 
Quinta-feira 

14h 

Conselho Departamental (CD).  Submissão da proposta 
do processo ao CD. 

4ª 07/04/2016 
Quinta-feira 

14h 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação e 
Discussão do Tópico I. 

5ª  14/04/2016 
Quinta-feira  

14h 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação dos 
Dados – Ação 5 
Pelo GT5. (cont) 

6º 03/05/2016 
Terça-feira 

14h 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação e 
Discussão – Ação 4 

Pelo GT4  

7º 18/05/2016 
Quarta-feira 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 

Apresentação e 
Discussão – Ação 3 



14h professores e Representação Estudantil Pelo GT3 

8º 24/05/2016 
Terça-feira 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação e 
Discussão – Ação 7 

Pelo GT7 

9º 31/05/2016 
Terça-feira 

14h 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação e 
Discussão – Ação 2 

Pelo GT2 

10º 09/06/2016 
Quinta-feira 

14h 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação e 
Discussão – Ação 8 

Pelo GT8 

11º 15/06/2016 
Quarta-feira 

14h 

 
Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

 
Apresentação e 

Discussão – Ação 6 
Pelo GT6 

12º 21/06/2016 
Terça-feira 

14h 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação e 
Discussão – Ação 6 

Pelo GT6 

13º  30/06/2016 
Quinta-feira 

14h 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação e 
Discussão – Ação 1 

Pelo GT1 

14º 13/07/2016 
Quarta-feira 

14h 

Comissão: Professores representantes do 
Deptos, com convite extensivo a todos os 
professores e Representação Estudantil 

Apresentação e 
Discussão – Ação 1 

Pelo GT1 

15º  21/07/2016 
Quinta-feira  

14h 

Apenas Comissão ou outros professores 
indicados pelo depto em virtude das 

subáreas. 

Apresentação da 
matriz do curso e 

outras propostas que 
se insiram na 

constituição do novo 
currículo 

16º  02/08/2016 
Terça-feira 

14h  

Apenas Comissão ou outros professores 
indicados pelo depto em virtude das 

subáreas. 

Consolidar a matriz do 
curso e outras 

propostas que se 
insiram na constituição 

do novo currículo 

CD 04/08/2016  
Quinta-feira 

14h 

Conselho Departamental (CD).  Submissão da proposta 
ao CD. 

Etapa  Setembro GT de Redação Executar o item VI 

Etapa Inicio de 2017 GT de Redação Executar item VII 

 

 

 

 

 

 


