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1. Apresentação  

São muitos os caminhos que nos levam à educação. Alguns de nós 
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sonhamos em ser professores e optamos por essa formação desde a primeira graduação. Para outros, o 

interesse pela educação e pelas crianças é despertado mais tarde, muitas vezes depois de já terem outra 

carreira profissional traçada. E é para e com esse segundo grupo de pessoas que construímos a Pedagogia 

para Liberdade. 

A Pedagogia para Liberdade surge em 2015, em Juiz de Fora, como uma iniciativa que reunia professores 

de outras áreas do conhecimento, pais e mães que, encantados pelas crianças, se propuseram imergir ainda 

mais no universo infantil a partir da perspectiva do educador. Para isso, munidos de requisito legal nos termos 

da resolução CNE/CP 2/2015, nos organizamos para efetivar a formação em Licenciatura em Pedagogia, a 

fim de formar sujeitos que possam atuar nos primeiros anos do ensino fundamental e na educação infantil. 

Estruturamos, assim, uma complementação curricular para bacharéis e licenciados (2ª graduação) no 

formato semipresencial em parceria com faculdades que apostaram no nosso projeto. 

Nosso curso compreende um total de 20 meses, com 21 disciplinas que se distribuem nos módulos 

presenciais. Devido a necessidade de isolamento social que se apresenta no contexto da pandemia, nossos 

módulos estão sendo realizados virtualmente, com o auxílio de plataformas de reunião e streaming. 

Entretanto, assim que possível, voltaremos a nos encontrar uma vez por mês, aos finais de semana, para 

termos as aulas de forma presencial. Tivemos a liberdade de construir um percurso formativos que dialoga 

com várias das pedagogias libertárias e que valoriza professores que atuam na escola básica em suas 

práticas vivenciais nas salas de aula. A Pedagogia para Liberdade existe e se alimenta diariamente porque 

acreditamos que a educação é um caminho vigoroso de transformação no mundo.  

Hoje te convidamos a fazer parte desse projeto conosco!  

 
 
 

2. Requisitos mínimos para se inscrever no curso: 
 

● Ter uma Graduação em algum curso de nível superior (bacharelado ou licenciatura); 

● Disponibilidade para participar de todos os encontros presenciais e online. Por conta da 

modalidade do curso, nossos alunos não podem ter faltas. Infrequência implica na 
impossibilidade do recebimento do certificado de conclusão do curso; 

● Ter disponibilidade de dedicação semanal de no mínimo 15 horas, para que seja possível o 
desenvolvimento das atividades avaliativas, estágios, atividades complementares; 

● Acesso regular ao e-mail e à internet de qualidade. 

● Conta de e-mail no g-mail. 
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3. Grade curricular mínima 

 

Grade Curricular – Pedagogia para Liberdade 

 
Formação: Licenciado em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Gestão Escolar 

Público 

alvo: 

Pessoas portadoras de diploma de licenciatura ou 
bacharelado 

 
Distribuição da Carga Horária 

Matriz Curricular 

Mínima 

Núcleo Disciplina Carga 
Horária 

Comum Fundamentos e Metodologias Educacionais 70 

Comum Educação Sociedade e Meio Ambiente 70 

Comum Corporeidade, Linguagem e Movimento 70 

Comum Gestão e Legislação Educacional 70 

Comum Educação Inclusiva I 70 

Comum Educação Inclusiva II 70 

Específico Metodologia do Ensino das Ciências Naturais 70 

Específico Metodologia do Ensino das Ciências Humanas 70 

Específico Metodologia do Ensino da Matemática I 70 

Específico Metodologia do Ensino da Matemática II 70 

Específico Alfabetização e Letramento I 70 

Específico Alfabetização e Letramento II 70 

Específico Artes e Educação 70 
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Específico Relações Étnico-raciais e Pluralidade Cultural 70 

Específico Psicologia da Educação 70 

Específico Coordenação e Avaliação de Processos 

Pedagógicos 

70 

Específico Cultura da Infância 70 

Específico Educação Infantil 70 

Específico Tópicos em Linguagem e Desenvolvimento 70 

Específico Pedagogia da Emergência 70 

Específico Caminho do Educador 70 

Comum Estágio Supervisionado I 100 

Específico Estágio Supervisionado II 100 

Específico Estágio Supervisionado III 100 

Específico Trabalho de Conclusão de Curso 70 

Específico Atividades Complementares 80 

 
Subtotal da Carga Horária Cursada 

 
1920 

 

4. Atividades Acadêmicas 

 

4.1. Disciplinas 

 

Cada disciplina é composta por três momentos. A saber:  

 

 Aproximação do conteúdo: Serão encaminhados previamente para os alunos materiais, textos, 
vídeos, filmes, videoaulas e outros que deverão ser estudados de maneira individual por cada aluno 
durante as semanas que antecede a aula síncrona.  

 Aula síncrona: na aula síncrona os alunos irão de encontrar virtualmente com o(a) professor(a) para 
acompanharem a exposição e participarem das atividades. A aula síncrona acontece sempre em 
um sábado, manhã e tarde. Em situações muito especiais a aula pode acontecer em um 
domingo. O calendário de aulas será paulatinamente comunicado durante o curso. No 
momento, as aulas estão acontecendo de maneira remota devido a Pandemia de Covid-19. 
Assim que for possível, elas voltarão acontecer presencialmente.  
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 Avaliação e aprofundamento: depois da participação da aula o(a) aluno(a) deverá se aprofundar no 
tema com o estudo do material complementar disponibilizado e realizará atividade avaliativa (tratada 
no item 4.4).  

 

A dedicação em todos os momentos da disciplina, bem como a presença integral na aula síncrona são pontos 
avaliados durante a trajetória do(a) aluno(a). Não é permitida nenhuma falta. No caso do(a) aluno(a) não 
puder comparecer em uma aula de sua turma ele deverá, obrigatoriamente, repor a aula perdida em outra 
turma.  

 

 
 

4.2. Estágios 

O estágio supervisionado constitui-se em atividade curricular obrigatória e atende os princípios das 

Diretrizes Nacionais para o curso de Pedagogia. Deverá ser realizado em: Educação Infantil, Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão Escolar com total de 300 horas a serem cumpridas 

durante o curso. 

O estágio será realizado em ambientes escolares e não escolares, que amplie e fortaleça atitudes 

éticas, conhecimentos e competências. Ele pressupõe atividades pedagógicas efetivadas em um 

ambiente institucional de trabalho, reconhecido por um sistema de ensino, que se concretiza na 

relação interinstitucional, estabelecida entre um profissional experiente e o aluno estagiário. Deve 

proporcionar ao estagiário uma reflexão contextualizada, conferindo-lhe condições para que se 

forme como autor de sua prática, por meio da vivência institucional sistemática, intencional, 

norteada pelo projeto pedagógico da instituição formadora e da unidade campo de estágio. 

 
 

TABELA DE PROCEDIMENTOS DO ESTÁGIO DE PEDAGOGIA 300 hs 

 

Etapas Carga Horária 

(horas) 

ETAPA 1: Análise das características do PPP (Projeto 

Político Pedagógico) 
50 

ETAPA 2: Observação da Prática Docente – Educação 

Infantil 
70 

ETAPA 3: Observação da Prática Docente – Ensino 

Fundamental 
70 

ETAPA 4: Regência – Educação Infantil 20 

ETAPA 5: Regência – Ensino Fundamental 30 
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ETAPA 6: Gestão (Coordenação – Direção e vice Direção) 60 

TOTAL 300 horas 

 
*Alunos que são professores regentes da Educação Infantil ou Ensino Fundamental 1 
e possuem carteira assinada podem solicitar a redução da carga horária de estágio 
de 300 horas para 200 horas. 

 
 
 

4.3. Atividades Complementares (ATC) 

 

Trata-se de um elemento obrigatório na estrutura curricular do curso, compreendendo um total de 80hs a 
serem cumpridas obrigatoriamente durante todo o período de graduação. 

A carga horária deverá ser cumprida por meio de frequência a cursos, palestras e seminários, desde que 
estejam relacionados com o curso, bem como atividades de monitoria, projetos de pesquisa e extensão e 
trabalhos educacionais com a comunidade. 

 
4.4. Atividades Avaliativas 

A partir de materiais indicados pelos professores os alunos deverão fazer atividades, trabalhos, resenhas e 
ensaios entre os módulos que comporão as atividades curriculares das turmas.  

Fará igualmente parte da avaliação dos alunos o Relatório produzido a partir das observações feitas durante 
o estágio curricular obrigatório e o Relatório das Atividades Complementares. Além disso, o Artigo Científico 
(TCC) também será avaliado. 
Em todas as avaliações o aluno deverá obter nota igual ou maior que 7. 

 
 

4.5. Participação nos Encontros Formativos 
 

Os encontros formativos são mesas redondas online que promovemos mensalmente a fim de debatermos 
temas pertinentes à formação de nossos alunos. Para a conclusão do curso o(a) aluno(a) deverá participar 
de pelo menos 8 dos 16 encontros (aproximadamente) que irão acontecer durante seu percurso na 
Segunda Graduação da PPL.  

 
Maiores informações sobre os Estágios, Atividades Complementares (ATC), 

o Portfólio e o Encontro Imersivo serão encaminhadas no decorrer do curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página 7 de 12 
 
 

Edital 2022/01 

 Turma Cotia 06 
 

5. Organização das Turmas 
 
5.1 Das vagas 

 
Cada turma compreenderá um total de 36 vagas, sendo elas distribuídas de acordo com os 
seguintes critérios: 
 
 

Distribuição das vagas 

18 vagas Grupo A Destinadas a alunos da ampla concorrência. 
As vagas remanescentes deste grupo serão automaticamente 
remanejadas para o grupo B.  

18 vagas Grupo B Destinadas a alunos autodeclarados pretos, pardos, indígenas 
e/ou transexuais.  
As vagas remanescentes deste grupo serão automaticamente 
remanejadas para o grupo A.  

 
 

Importante: Estamos construindo uma política de cotas para pessoas com deficiência (PCD) que 

será efetivada em futuros editais. Entretanto, para esta turma implementaremos condições 
especiais de matrícula de PCD sob demanda. Caso você candidato(a) seja PCD nos termos do 
DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, por favor, entre em contato com nossa 
secretaria pelo e-mail: secretaria@pedagogiaparaliberdade.com.  

 
 
5.2 Dos Critérios de Seleção 

 

 
 

5.2.1. - Critérios de Seleção para alunos pleiteando vagas para o grupo A 
 

Caso recebamos um número de inscrições superior a quantidade de vagas destinadas para o grupo A, 
utilizaremos os seguintes critérios de seleção: 
 

- Ordem de chegada da documentação completa. 

- Análise do currículo. 

- Análise do biográfico. 
 

 

5.2.2. - Critérios de Seleção para alunos pleiteando vagas para o grupo B 

 

Caso recebamos um número de inscrições superior a quantidade de vagas destinadas para o grupo B, 
utilizaremos os seguintes critérios de seleção: 

 
- Condição socioeconômica do candidato aferida pela documentação comprobatória de 

escolaridade.  

Terão prioridade candidatos que tenham feito ensino médio em escola pública ou com bolsa na 
rede particular de ensino e, em sequência, tenham feito a primeira graduação em universidade 
pública, em faculdade privada com bolsa integral do ProUni. O histórico da formação do aluno 

deve ser narrada no biográfico e a documentação comprobatória da sua 

mailto:secretaria@pedagogiaparaliberdade.com
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formação deve vir junto dos documentos de matrícula. 

- Ordem de chegada da documentação completa. 

- Análise do currículo. 
- Análise do biográfico. 

 
 
 
5.3 Previsão de Início 
 
 

O primeiro módulo da turma acontecerá via plataforma virtual, no dia indicado abaixo, iniciando-se às 9h. 
Maiores informações serão enviadas por e-mail depois do deferimento das matrículas.  
 
 

Turma Primeiro Encontro 

Turma Cotia 06 12 de março de 2022 

 

Usualmente, a estrutura do curso se pauta nos módulos presenciais, que acontecem uma vez ao mês, 
sempre em um final de semana, em cada uma das cidades onde temos turmas. Entretanto, devido a 
pandemia de Covid-19, estamos fazendo os módulos, encontros formativos e encontros de acolhimento de 
forma virtual. Estamos acompanhando o desenvolvimento da pandemia no nosso país e, por ora, avaliamos 
que o mais prudente é seguirmos neste novo modelo. Há a previsão que a formação adote um caráter 
híbrido (ora com atividades presenciais, ora com atividades remotas) a partir do segundo semestre 
de 2022. O calendário completo com as datas dos encontros virtuais e, posteriormente, presenciais, será 

enviado após o primeiro módulo.  

 

 

 
6. Investimento 

 

6.1. Investimento para alunos da ampla concorrência (Grupo A): 

 
O investimento no curso compreende os valores de matrícula de R$ 400,00 e mais 20 mensalidades de 
R$ 400,00. 

A matrícula deverá ser paga até o dia 04/03/2022 por depósito bancário em conta que será enviada no 

deferimento da matrícula. As demais 20 mensalidades serão pagas por meio de boletos bancários, que 

serão recebidos por e-mail após o primeiro módulo. 

 

6.2. Investimento para alunos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e/ou transexuais 
(Grupo B): 

 
Como parte das nossas políticas de ações afirmativas, alunos autodeclarados pretos, pardos, indígenas 
e/ou transexuais, terão desconto de 30% nos valores do curso. Sendo assim, o investimento compreenderá 
os valores de matrícula de R$ 280,00 e mais 20 mensalidades de R$ 280,00. 

A matrícula deverá ser paga até o dia 04/03/2022 por depósito bancário em conta que será enviada no 

deferimento da matrícula. As demais 20 mensalidades serão pagas por meio de boletos bancários, que 

serão recebidos por e-mail após o primeiro módulo. 
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7. Matrícula 

 
Para efetuar a matrícula, o aluno precisa seguir as orientações abaixo: 

 
 

Documentação necessária: 
 
Por favor, leia as orientações em “Vias digitais”, logo após a listagem de documentos, para 
o envio correto da documentação. 

 

1. A ficha de matrícula; 

A ficha segue em anexo no site (Ficha de Matrícula) deve ser totalmente preenchida e salva em 
formato PDF. Ela deve vir como folha de rosto com os demais documentos listados abaixo. 
(Favor não preencher manualmente). O envio da mesma é imprescindível. 

2. Uma foto recente (enviar em formato jpeg); 

3. RG (não são aceitos outros documentos, tais como carteira de motorista, passaporte etc.); 

4. CPF (ou comprovante de situação cadastral do CPF retirado no site da Receita Federal: 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/SERVICOS/CPF/CONSULTASITUACAO/CONSULTAPUBLICA.ASP) 

5. Título de Eleitor; 

6. Certidão de quitação eleitoral (pode ser retirada no site do TSE: 
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral ); 

7. Certidão de Nascimento; 

8. Certidão de Casamento (para casados e com averbação para separados); 

9. Diploma Universitário da primeira graduação válido em território nacional - Frente e verso 

(Temporariamente, aceitamos a declaração de conclusão de curso, mas o aluno deve levar o diploma 

autenticado até o 12º módulo da sua turma); 

10. Histórico Escolar Acadêmico da primeira graduação;  

11. Histórico Escolar e Certificado do Ensino Médio - (Nesse caso, você pode solicitar para a 

escola onde estudou ou a secretaria de educação da cidade); 

12. Certidão de Reservista (para homens); 

13. Comprovante de residência atualizado; 

14. Um biográfico de no máximo duas laudas (utilize o tamplate disponível no site). Seu texto deve 

contemplar um pouco da sua história pessoal, da sua formação e profissional, bem como as 
motivações que te levam a optar pelo curso de pedagogia nesse momento da sua trajetória. No caso 
de você estar pleiteando uma vaga do grupo B, tenha atenção aos critérios de seleção descritos no 

item 5.2.2 deste edital.  

15. Comprovante de Bolsa Integral no Ensino Médio (para alunos do Grupo B, se for o caso). 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/SERVICOS/CPF/CONSULTASITUACAO/CONSULTAPUBLICA.ASP
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
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16. Comprovante de Bolsa Integral no ProUni (para alunos do Grupo B, se for o caso). 

 

Envio da documentação: 
 

Em um primeiro momento, os documentos devem ser enviados em um único e-mail para o 
endereço matriculasppl@gmail.com entre os dias 29 de novembro de 2021 e 10 de abril de 
2022. Favor colocar como assunto (título do e-mail): sua turma de interesse + nome completo. 
Nesse envio não é necessário que as digitalizações sejam autenticadas.  

 

 

Vias digitais: 

 
 

● Os documentos precisam, necessariamente, ser escaneados. Não são aceitas fotos 

transformadas em PDF.  
Dica: caso você não tenha um scanner a disposição, pode utilizar aplicativos de celular 
para este fim. Exemplo: Digitalizador do Google Drive 
 

 

● Todos os documentos precisarão estar perfeitamente legíveis, sem sombras, borrões ou 
partes faltando. 
 

● Formato: Cada item deve ser salvo individualmente em um arquivo PDF. 

 
 

● Os arquivos devem ser nomeados da seguinte forma: 

 
Nº do item – Nome do documento - Nome e abreviação dos sobrenomes 

do aluno – Turma de interesse  

Exemplo: A ficha de matrícula deve ser nomeada da seguinte maneira: 
 01 – Ficha de matrícula - Amanda C. N. – turma 02BH 

 
 

 
Em um segundo momento a listagem integral dos documentos deverá ser entregue em vias 

físicas (xerox). A data de entrega será informada posteriormente pela secretaria do curso.  
Aqueles alunos que não efetuarem a entrega das vias físicas terão suas matrículas 

automaticamente canceladas.  
 

Vias físicas: 

A documentação completa deve ser organizada em uma pasta, com as cópias simples e as 
autenticadas, de acordo com a ordem estipulada acima. 

 
 
Importante: 

Documentos como comprovantes de residência, comprovante de situação cadastral no CPF, 
certidão de quitação eleitoral, e outros, poderão ser solicitados novamente com data atualizada 
para a conclusão do curso.  

 
Deferimento ou indeferimento da matrícula: 

mailto:matriculasppl@gmail.com
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A matrícula será deferida ou indeferida por e-mail até o dia 16/02/2022. 

 
 
 
 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

 

- Ordem de chegada da documentação completa. 

- Análise do currículo. 
- Análise do biográfico. 

 
 
 

 
8.  Últimas Considerações 

 

Para que a turma se inicie é necessário que atinjamos um número mínimo de alunos. Caso isso não ocorra, 

poderemos adiar o início e/ou cancelar a abertura da turma. Todos aqueles matriculados serão avisados com 

antecedência de circunstancial modificação. 

 
Este edital está sujeito a ratificação. Por isso, visite regularmente o site para conferir alguma possível 

alteração. 

Casos omissos neste edital serão analisados pela equipe do curso. 
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9. Quadro Resumo de Datas 

 

 

Resumo de datas  

Envio dos documentos de matrícula por e-mail Entre os dias 29/10/2021 e 
13/02/2022 

Deferimento da matrícula 16/02/2022 

Pagamento da matrícula 04/03/2022 

Entrega dos documentos de matrícula em vias físicas  A combinar 

Primeira aula  12/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

  Conheça também nosso site e redes sociais. 

Lá sempre são divulgados os eventos promovidos por nós, 

novas turmas, grupos parceiros, oportunidades e afins. 

www.pedagogiaparaliberdade.com 
Facebook: Pedagogia para Liberdade 

Instagram: @pedagogiaparaliberdade 


