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1. DIMENSÃO INSTITUCIONAL
1.1. Da Mantenedora
Nome: Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino
CNPJ: 43.371.723/0001-00
End: Avenida João Dias, nº 2.046
Bairro: Santo Amaro

Cidade: São Paulo CEP: 04723-003

UF: SP

Fone: (11) 5645-0073
E-mail: adriani@italo.br
Espécie Societária: Instituição sem fins lucrativos
1.2. Da mantida
1.3. Dados Gerais
Nome: Centro Universitário Ítalo-Brasileiro (UniÍtalo)
CNPJ: 43.371.723/0001-00
End: Avenida João Dias, nº 2.046
Bairro: Santo Amaro

Cidade: São Paulo CEP: 04723-003

UF: SP

Fone: (11) 5645-0073
E-mail: adriani@italo.br
1.4. Quadro Histórico de Atos Legais da Mantida
FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS TABAJARA
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
Decreto Federal nº 70.477 de 04 de maio de 1972,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 05 de maio de 1972.
FACULDADE TABAJARA
MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS TABAJARA
Portaria Ministerial nº 1.063 de 13 de julho de 1992,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 14 de julho de 1992.
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FACULDADE ÍTALO BRASILEIRA
MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO DA
FACULDADE TABAJARA
Portaria Ministerial nº 1.100 de 28 de setembro de 1998,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 29 de setembro de 1998.
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO
CREDENCIAMENTO POR TRANSFORMAÇÃO
DA FACULDADE ÍTALO BRASILEIRA
Portaria Ministerial nº 1.697 de 13 de outubro de 2006,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 16 de outubro de 2006.

1.5. Quadro Histórico de Atos Legais dos Cursos de Bacharelado e
Licenciaturas
ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO)
RECONHECIMENTO
Decreto Federal nº 77.544 de 04 de maio de 1976,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 05 de maio de 1976.
ARTES VISUAIS (LICENCIATURA)
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0018 de 13 de fevereiro de 2007.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (BACHARELADO)
RECONHECIMENTO
Decreto Federal nº 77.544 de 04 de maio de 1976,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 05 de maio de 1976.
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EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0006 de 16 de dezembro de 2006.
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO
Portaria Ministerial nº 775 de 07 de novembro de 2008,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 10 de novembro de 2008,
retificada pela Secretaria de Educação Superior, conforme publicação no
Diário Oficial da União (DOU) de 11 de fevereiro de 2009.
ENFERMAGEM (BACHARELADO)
RECONHECIMENTO
Portaria SESu nº 354 de 13 de julho de 2006,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 17 de julho de 2006.
FILOSOFIA (LICENCIATURA)
RECONHECIMENTO
Portaria SESu nº 439 de 15 de fevereiro de 2011,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 17 de fevereiro de 2011.
FISIOTERAPIA (BACHARELADO)
RECONHECIMENTO
Portaria Ministerial nº 1.908 de 16 de julho de 2003,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 17 de julho de 2003.
GEOGRAFIA (LICENCIATURA)
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0043 de 12 de novembro de 2007.
LETRAS – PORTUGUÊS/INGLÊS (LICENCIATURA)
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0066 de 10 de abril de 2008.
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LETRAS – PORTUGUÊS/ESPANHOL (LICENCIATURA)
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0066 de 10 de abril de 2008.
PEDAGOGIA (LICENCIATURA)
RECONHECIMENTO
Portaria MEC nº 4.348 de 28 de dezembro de 2004,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 29 de dezembro de 2004.
SERVIÇO SOCIAL (BACHARELADO)
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0067 de 10 de abril de 2008.
SOCIOLOGIA (LICENCIATURA)
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0090 de 25 de setembro de 2008.
TEOLOGIA (BACHARELADO)
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0006 de 16 de dezembro de 2006

1.6. Quadro Histórico de Atos Legais dos Cursos Superiores de Tecnologia
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0124 de 13 de julho de 2009.
COMÉRCIO EXTERIOR
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0114 de 22 de abril de 2009
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
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AUTORIZAÇÃO
Portaria MEC nº 3.398 de 30 de setembro de 2005,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 03 de outubro de 2005.
GESTÃO FINANCEIRA
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0092 de 25 de setembro de 2008.
LOGÍSTICA
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0122 de 13 de julho de 2009
MARKETING
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0091 de 25 de setembro de 2008
PROCESSOS GERENCIAIS
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0117 de 22 de abril de 2009
RADIOLOGIA
CRIAÇÃO
Resolução CONSU nº 0137 de 24 de setembro 2009.
1.7. Perfil e Missão
A missão do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro é “desenvolver e formar
pessoas por meio do ensino e de ações humanísticas para a vida profissional e o
exercício consciente da cidadania”.
A instituição tem por finalidade o desenvolvimento do ensino, articulado a
práticas de investigação e à extensão, visando ao pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.
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Essas finalidades devem ser alcançadas com base nos seguintes princípios:
Ensino de qualidade para a formação qualificada dos valores humanos
certificados ou diplomados pela instituição.
A ética como valor insubstituível nas relações interpessoais, profissionais,
econômicas e institucionais.
Compromisso com a inclusão social no desenvolvimento dos cursos,
projetos e programas de educação superior.
Respeito à livre manifestação do pensamento de todos os membros da
comunidade acadêmica.
Ao definir os termos da sua política para o ensino superior, o Centro
Universitário Ítalo-Brasileiro toma como ponto de partida seu perfil humanista, a
compreensão do contexto no qual se insere, marcado por transformações
geopolíticas, econômicas e culturais. Sua função primeira é a formação profissional
decorrente das demandas sociais e das necessidades do mercado de trabalho.
Promovendo a articulação entre as dimensões social, ética, cultural, ecológica,
tecnológica,

profissional,

mercadológica,

de

cidadania,

de

valorização

do

aperfeiçoamento dos processos e da qualidade dos produtos das atividades
humanas, o desenvolvimento do ensino privilegia o reconhecimento e a valorização
da diversidade cultural, imprimindo um significado universal às competências
desenvolvidas nos educandos e pressupondo:
a observação dos impactos sociais, políticos e culturais na conformação e
continuidade das diferentes espécies de vida em função das condições em
que se dá a ocupação dos espaços físicos, levando à compreensão da
complexa relação homem-meio ambiente;
a aplicação das inovações tecnológicas, entendendo-as no contexto dos
processos de produção e de desenvolvimento da vida social e do
conhecimento;
a atenção para os interesses sociais, sobretudo, no que diz respeito à
constituição da vida cidadã, por meio do acompanhamento das contínuas
transformações políticas, econômicas, sociais e culturais regionais e
globais.
Tendo por base esses pressupostos resulta claro que a estruturação e
desenvolvimento do ensino no Centro Universitário elegem como eixo curricular a
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consolidação de uma sólida educação geral e continuada, lastro da formação
profissional, sendo essencial o equilíbrio entre humanismo e tecnologia.
Assim, em todos os cursos superiores (graduação e pós-graduação) ofertados
pelo Centro Universitário, o ensino volta-se para:
o desenvolvimento de competências - valores, conhecimentos, habilidades
e atitudes - essenciais à melhoria da qualidade de vida da população e ao
desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo e região, levando à
formação de profissionais com postura ética, empreendedora e crítica;
a integração e flexibilização de tarefas e funções, a capacidade de
solucionar problemas, a autonomia, a iniciativa e a criatividade como
requisitos fundamentais no novo contexto social e de produção,
constituindo-se o acesso à informação e o seu tratamento em condições
essenciais à vida em sociedade, seja no cotidiano, seja nas situações de
trabalho;
a constituição do ser pessoa, cidadão e profissional; este ser compreende: saber
conviver com os outros; dominar conhecimentos integrando-os a vivências cidadãs; e
dominar e interpretar várias linguagens, estruturando-se como profissional que
dialoga com a ciência e a técnica e, ao mesmo tempo, é capaz de manter-se em
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
2.1. Introdução
O presente Projeto Pedagógico de curso do Centro Universitário ÍtaloBrasileirointenta aglutinar e explicitar os elementos que compõem e definem a
perspectiva de educação adotada para o Curso Superior de Licenciatura em Artes
Visuais.
Estão contidos no documento, elementos clássicos de um projeto desta
natureza, como as dimensões de organização didático-pedagógica, infra-estrutura e
outras de natureza mais específica, como as políticas institucionais de consolidação
do curso.
O Projeto Pedagógico do Curso foi elaborado levando em conta as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura em Artes Visuais, as exigências
do parecer CNE/CP 21/2001 e Resolução Nº 1, de 16 de janeiro de 2009.
O projeto ora apresentado contém aspectos já realizados no âmbito do curso,
como a estrutura curricular adotada e em vigor e outros ainda em fase de
implantação ou aperfeiçoamento, como seria de se esperar em qualquer processo de
natureza educacional. Mesmo em cursos já maduros sempre faz sentido falar-se em
Projeto Pedagógico, pois no tocante a processos complexos como o de formação
educacional, dado à interação de sujeitos historicamente inseridos, os resultados e
estratégias estão em constante mudança.
Desta forma, tal reestruturação está, também, condicionada a uma sólida
preparação daqueles que serão os responsáveis pela formação e transformação da
própria sociedade, adquirindo, a licenciatura uma primordial relevância e seu
planejamento deve considerar o papel fundamental que os educadores ocupam na
construção de novos modelos sociais. Diante disso torna-se primordial que a
formação de futuros professores inclua a capacitação e a preparação para os
desafios da mudança de paradigmas e para o desenvolvimento de habilidades
interdisciplinares e que estimulem a permanência do aluno até a conclusão com
sucesso do curso em que esteja inserido.
Deve-se também ressaltar que o atual estágio do curso é fruto de uma
tentativa constante de aperfeiçoamento do projeto desde sua implantação. O curso
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tem sofrido modificações visando a sua adequação a parâmetros de sustentabilidade
e qualificações acadêmicas. Tem havido também uma expressiva participação de seu
corpo docente na definição desses parâmetros.
O presente projeto pedagógico considera relevante que a prática pedagógica
do professor no contexto em que ele atua seja a referência para os estudos e teorias
sócio-educativas e culturais, aliando-se aos conhecimentos específicos da área de
Artes Visuais adquiridos ao longo de sua formação acadêmica, aliando teoria e
prática com vistas a situações de aprendizagem contínua através da experimentação,
transitando entre os conhecimentos pedagógicos e artísticos do curso.
O curso visa reforçar o papel da arte no Brasil e no mundo, partindo de
análises estéticas e histórico-culturais de origens clássica, moderna econtemporânea,
apresentando suas estruturas e complexidades ao longo das disciplinas e
experimentações propostas no curso.
O ensino da Arte terá como foco, também, as diversas linguagens propostas
por esta área - plástica, música, cênicas e dança - em suas dimensões e
possibilidades investigativas, complementadas com atividades no ateliê e espaço
cênico oferecidos pela universidade.
Além desses aspectos o curso procurará desenvolver nos alunos a visão crítica
do mundo artístico e de seus meios de produção, atualizando, também, o seu
conhecimento em relação à história e propostas do ensino da Arte no Brasil, suas
influências e tendências metodológicas.
O presente projeto considera relevante que a prática pedagógica do professor
no contexto em que ele atua seja a referência para os estudos de princípios e teorias
sócio-educativas, artísticas e culturais. Partindo da reflexão sobre sua própria ação
pedagógica e dialogando com esses princípios e teorias o professor pode
compreender melhor sua prática e expandi-la, propondo novas perspectivas,
procedimentos e materiais. A valorização e qualificação do professor e a ampliação
de seus olhares e saberes é fundamental no desenvolvimento de profissionais
críticos, autônomos e capazes de construir caminhos e ações pedagógicas
significativas. A qualificação deve incluir o conhecimento da importância do
desenvolvimento de políticas públicas para a transformação do país.
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2.2

Inserção Regional deste curso
São Paulo é, destacadamente, o mais desenvolvido Estado do Brasil, dispondo

de uma estrutura de mão de obra, capitais, técnica empresarial, infra-estrutura de
energia e transporte sem similaridade em outras Unidades da Federação, e com
índices muito próximos aos apresentados pela Itália, em suas estatísticas globais.
O Centro Universitário Ítalo Brasileiro está inserido na Grande São Paulo, a
maior e mais importante região metropolitana do Brasil, com cerca de 20 milhões de
habitantes (IBGE;2004). É, ainda, região de peso na economia nacional,
particularmente, nos setores secundário e terciário. A área de serviços, com ênfase
em instituições financeiras, é a mais desenvolvida do País.
Considerando-se a educação como um bem superior (isto é, cujo consumo
aumenta mais que proporcionalmente ao aumento de renda), o acesso à instrução
superior é aspiração legítima da conquista da cidadania plena. O abrandamento das
políticas econômicas recessivas e a recuperação do crescimento econômico devem
aumentar a procura por vagas no ensino de terceiro grau, aproximando os números
da demanda efetiva da demanda potencial. Se não bastasse, particularmente em São
Paulo, as modificações no mundo do trabalho exigem mão de obra crescentemente
qualificada, cuja porta de entrada é, indiscutivelmente, o ensino superior.
Ao lado do perfil econômico e social da cidade de São Paulo, destacam-se as
características da região de Santo Amaro, conforme demonstrado abaixo, com
população superior a 2 milhões de habitantes (IBGE; 2004), distribuídos numa área
de 660 quilômetros quadrados, que corresponde a 43% do total da superfície do
município de São Paulo, ambiente de elevada potencialidade sócio-econômica, onde
se localiza a principal unidade do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, com
capacidade de atrair o público potencial da região.
Subprefeitura de Santo Amaro
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Este curso está, portanto, adequado ao mercado de trabalho enfocando a
realidade das escolas de Educação Básica e Ensino Médio, dentro das necessidades
de inserção dos profissionais de Artes Visuais.
As condições sociais, políticas e demográficas são indicadores positivos para a
existência de uma instituição de ensino como o UniÍtalo e especificamente para o
Curso Superior de Artes Visuais.
Ao pensarmos nas questões estéticas e nas mudanças para o ensino de Artes
Visuais em nossa sociedade, verficamos uma maior relevância para a área o que nos
traz diante de novos desafios para a formação docente.
O papel do profissional de Artes Visuais, deixou de atender apenas as
necessidades da educação formal, sendo fortalecido com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, nº 9394/96, onde Arte tornou-se disciplina obrigatória em
todos os níveis da Educação Básica. Além do aspecto da educação formal, o
profissional

de

Artes

também

atua

em

contextos

não

escolares,

como

monitores/mediadores/educadores em museus, exposições, galerias de artes,
produção cultural, eventos, projetos sociais e oficinas o que amplia ainda mais a
necessidade destes profissionais.
Diante desse quadro, o mercado de trabalho passou a exigir que o profissional
de Artes Visuais desenvolva novas competências que se adéquem às suas
necessidades, onde, além do domínio do fazer artístico, o profissional tenha um
aprofundamento de conceitos relacionados à formação de valores como a ética,
solidariedade e a educação com fins de transformação social.
Outro desafio premente para o profissional de Artes Visuais é desenvolver
aproximações entre as artes e as novas tecnologias presentes em um mundo cada
vez mais globalizado, onde as diferenças são maiores, ampliando a necessidade de
lidar com elas propiciando junções e aproximações com o universo artístico.
Se o mercado contemporâneo oferece novas possibilidades de inserção para o
profissional de Artes Visuais, faz-se necessário que os cursos de formação sejam
reformulados com vista à esta contemporaneidade, com um currículo que permita
aos futuros profissionais a atuação em espaços de educação formal ou informal.
A reformulação dos cursos de Artes Visuais esperam ainda que o futuro
profissional possa desenvolver ações mais efetivas de assessoria e suporte às
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instituições ligadas à arte, tais como curadorias educativas, mediações culturais,
pesquisas sobre artes e oficinas/ateliês.
A análise de todos os dados acima justifica a vocação do UniÍtalo e deste
curso, no sentido de contribuir para a formação de profissionais para o mercado de
trabalho paulistano. Ou seja, o UniÍtalo é parte relevante na formação deste capital
da cidade, que possibilita e potencializa seu crescimento.
A formação de profissionais competentes, versáteis, éticos e socialmente
comprometidos é extremamente bem vinda em São Paulo, a maior cidade do país e,
portanto, extremamente marcada pelas vantagens e desafios que se apresentam
para as grandes cidades brasileiras e mundiais.
2.3. Objetivos do Curso
O Curso de Licenciatura em Artes Visuais do Uniítalo tem como principal
objetivo a prática da produção artística e reflexões teóricas a partir da aquisição de
um repertório estético com vistas à formação de profissionais da área de Artes
Visuais para o ensino de arte em escolas de educação básica, escolas especializadas
da área e demais contextos de ensino e aprendizagem, podendo ainda exercer
atividades de pesquisa, produtor, agente cultural e outras especificidades do campo
de Artes Visuais.
Constituem-se, ainda, os seguintes objetivos para o Curso de Licenciatura em
Artes Visuais do Uniítalo:
Exercitar a partir das articulações da percepção, imaginação, emoção e
reflexão, a expressão artística;
Desenvolver um olhar sensível para a apreciação artística, com vistas à
formação de novos apreciadores;
Conscientizar sobre os valores estéticos, éticos e humanísticos;
Conhecer e aplicar diferentes abordagens metodológicas e objetivas a serem
atingidos no processo ensino-aprendizagem;
Desenvolver posturas críticas acerca de conteúdos, procedimentos de ensino e
formas de avaliação;
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Desenvolver

práticas

interdisciplinares,

partindo

da

arte

para

outros

conteúdos.
2.4.

Auto-avaliação do curso
A auto-avaliação do curso de Licenciatura em Arte Visuais do Uniítalo é

realizada especificamente pela CPA (Comissão Própria de Avaliação). Procura-se
seguir todas as ações já em desenvolvimento pelo Uniítalo ou a serem desenvolvidas,
a fim de que se possa lançar sobre elas um olhar avaliativo, conforme o item 2.5.52
do PDI, que preconiza que:
„A avaliação dos cursos de graduação está inserida no Programa de Avaliação
Institucional. Periodicamente serão avaliados os projetos pedagógicos dos cursos,
com a indicação de possíveis alterações curriculares ou nos planos de ensino ou nos
demais aspectos do projeto.
O objetivo da avaliação permanente dos cursos de graduação é a manutenção
da qualidade do ensino e a sua melhoria contínua.” (p. 334)
2.5. Perfil do egresso:
O perfil do egresso está alinhado segundo as Diretrizes da Secretaria de
Educação Superior do Ministério da Educação (MEC-SESu), que estabelece que:
1. Os cursos de Artes Visuais devem formar profissionais habilitados para a
produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Visuais;
2. A formação desses profissionais deve ser voltada para o desenvolvimento da
percepção, da reflexão e do potencial criativo, dentro da especificidade do
pensamento visual.
Diante disso, o perfil do egresso do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro está
intrinsecamente vinculado à filosofia definida pela instituição no seu projeto
educacional mais amplo, qual seja: formar profissionais com perfil empreendedor,
competentes, com consciência, capacidade investigativa, ética, alto nível educacional
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e a premissa da qualidade nos serviços prestados, além de estar comprometidos com
o desenvolvimento regional e nacional.
O objetivo fundamental do curso deve ser, pois, preparar o futuro graduado
para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de
trabalho e das condições de exercício profissional, assim como preparar profissionais
aptos para sua inserção no campo do desenvolvimento, em seus diversos
segmentos: econômicos, culturais, políticos, científicos, tecnológicos etc, bem como
formar professores capazes de produzir e mediar conhecimento na área de Arte e
Educação de forma crítica e reflexiva, com campo de atuação tanto na rede oficial de
ensino, quanto na rede privada.
Desta forma, o egresso em Artes Visuais deverá levar em conta, quando em
sala de aula ou em espaços não formais de educação, questões relacionadas à
pluralidade cultural, questões inclusivas, étnicas, de gênero ou voltadas aos
portadores de necessidades especiais, articulando o fazer artístico ao ensino,
atuando como mediador no processo de construção de conhecimento, consciente de
seu papel social enquanto educador.
O curso de Artes Visuais engloba, em seu desenvolvimento, a produção, a
pesquisa e o ensino. Sendo assim, no decorrer de sua formação o futuro profissional
exercitará em sala de aula, nas aulas no ateliê, no teatro ou na sala rítmica as
diversas linguagens e meios expressivos plásticos. Além do exercício prático, tais
atividades caracterizam-se como pesquisas de experimentação e exercício da crítica
de materiais e tendências artísticas complementando os conteúdos estudados nas
disciplinas de Estética e História da Arte e nas demais de Análise e Técnica de
Materiais Expressivos.
A prática e a pesquisa no ateliê, núcleos teóricos e expressivos são exigências
para que o futuro profissional atenda condições básicas para sua formação com
profissional de Artes Visuais. A formação do professor se dá no núcleo pedagógico,
complementado por disciplinas de metodologia e prática de ensino de artes no
decorrer dos outros núcleos.
Além da formação como educador os egressos poderão atuar como agentes
culturais em outros setores como museus, galerias de artes, exposições entre outros
que se configurem com a necessidade de profissionais de Artes Visuais.
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Em síntese os egressos do curso de Artes Visuais devem ser profissionais
dotados de formação intelectual e cultural, crítica e competente em sua área de
atuação, com capacidade criativa, reflexiva e transformadora, nas ações culturais e
artísticas, habilitados para a produção, pesquisa, a crítica e o ensino das Artes
Visuais em espaços formais e não-formais de educação, em uma formação que
contemple o desenvolvimento da percepção, da reflexão e do potencial criativo,
dentro da especificidade do pensamento visual, integrando-o com as demais formas
de percepção e linguagens – sonoras e verbais – desenvolvendo constante diálogo
entre ambas, agregando sem seu repertório valores culturais e formativos e o
constante diálogo entre os contextos históricos e as relações presentes entre as
manifestações artísticas.
A essas competências institucionais, associam-se as competências específicas
relacionadas ao perfil profissiográfico definido no projeto pedagógico de cada curso.
Sendo assim, mais especificamente, no caso do Curso de Artes Visuais, o egresso do
será um profissional dotado de formação intelectual e cultural, crítica e competente
em sua área de atuação, com capacidade criativa, reflexiva e transformadora, nas
ações culturais e artísticas inerentes ao seu mercado de trabalho e ao mundo
contemporâneo, desenvolvendo as seguintes competências:
Atuar crítica e criativamente na resposta às novas necessidades educacionais
que a ele se apresentem;
Capacidade para atuar em escolas de educação básica, escolas especializadas
da área, instituições culturais em espaços não-formais e demais contextos de
ensino e aprendizagem.
Desenvolver um trabalho autônomo, de auto-crítica e avaliação no que se
refere à busca e construção do conhecimento e às formas de socialização do
mesmo, tendo em vista o aperfeiçoamento de sua própria prática e condução
de seu desenvolvimento profissional, visando sempre à aprendizagem e o
desenvolvimento da capacidade de aprender e o enriquecimento cultural do
educando;
Além da docência, o licenciado poderá exercer atividades de pesquisa,
produtor, agente cultural e outras especificidades do campo de Artes Visuais.
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Compreensão dos ambientes de aprendizagem e da prática educativa
enquanto fenômenos que perpassam o espaço da sala de aula;
Capacidade para articular a área educacional com diferentes áreas do
conhecimento;
Conhecimento global da área de Artes Visuais em suas múltiplas linguagens,
assim como estabelecer relações entre os movimentos artísticos e os
momentos históricos;
Compreender e trabalhar com a diversidade, em suas diversas dimensões,
inspirado nos valores democráticos, compreendendo o papel da escola para o
desenvolvimento da sociedade;
Compreender a educação como um processo de múltiplas dimensões
integradas, como uma atividade humana e social, de caráter essencialmente
coletivo e fundamentado na colaboração e entendimento entre os agentes do
processo;
Compreender a escola e os ambientes educacionais (formais/não formais)
como instituições peculiares, que exigem métodos próprios para sua gestão,
sendo competente para analisar de forma crítica sistemas e processos de
ensino, participando de sua proposição, elaboração, execução, avaliação,
gestão e supervisão;
Desenvolver projetos educacionais integrando conteúdos culturais e científicos
que a sociedade, por meio das diretrizes básicas da educação nacional, podem
propiciar às novas gerações, bem como dominar as formas metodológicas e
tecnológicas e linguagens necessárias ao processo educativo, em diversos
contextos;
Atuar em projetos de multiplicação do conhecimento durante e depois de sua
formação, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino, sendo
consciente de sua responsabilidade social;
Atuar tendo consciência de sua especificidade como profissional, com um
campo de trabalho e saberes específicos, norteados por valores éticos,
responsabilidades e competências próprias.
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Capacidade para entender a formação dos alunos de Educação Infantil,
EnsinoFundamental e Médio como necessidade de construção cultural,
enquanto prática educativa e formativa.
2.6. Organização do Curso
Denominação do Curso:
A denominação do curso – Curso de Licenciatura em Artes Visuais – está
adequada ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores, dentro da área de Educação.
Turnos

Vagas Anuais

Vespertino

120

TOTAL

120

Carga Horária do Curso:
Carga Horária Total do Curso:

Duração do Curso:

2978 horas

6 semestres – 3 anos

Forma de Acesso ao Curso:
Matrícula por

Periodicidade Letiva

Núcleo

Semestral

A forma de acesso ao curso se dá por meio de processo seletivo, cujas normas
são publicadas em edital, respeitando-se os prazos e determinações legais. Os
turnos, vagas e denominação do curso, bem como o período, local e taxa
correspondente à inscrição constam do mesmo edital. O UniÍtalo realiza anualmente
um vestibular no início do ano, para ingresso no primeiro semestre letivo, e um
vestibular no meio do ano, para ingresso no segundo semestre.
O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento das vagas oferecidas para
cada curso superior de graduação, definido pelo CONSU - Conselho Universitário e
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compreende a inscrição do candidato portador de Certificado de Conclusão de Ensino
Médio, ou equivalente, acompanhado de Histórico Escolar correspondente. O
candidato é avaliado pela prova de Redação em Língua Portuguesa e pela prova de
Conhecimentos Gerais. A avaliação do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio
pode substituir a prova de Conhecimentos Gerais; para efeito de classificação, em
caso de empate, prevalece a avaliação do Histórico Escolar.
Adicionalmente, tem-se previsto o acesso do aluno aos cursos do UniÍtalo
através dos seguintes casos: transferências e portador de diploma de curso
superior. O recebimento de transferência ocorre entre o término e o início de
cada período letivo, dentro do limite de vagas ociosas expressas através de
Edital. Os interessados devem apresentar atestado de regularidade de
matrícula expedido pela faculdade de origem, relação de disciplinas cursadas
com aprovação e os conteúdos programáticos correspondentes, para a
competente análise do coordenador de curso. No caso de portador de diploma
de Curso Superior, os mesmos critérios são estabelecidos, acrescido da cópia
do diploma.
Prazos de Integralização:
A necessidade de atender a demanda existente na Instituição, considerando à
complexidade do perfil sócio-econômico da região, o perfil da concorrência
acadêmica do entorno e analisando o perfil do egresso, nos levou a projetar um
curso voltado à diversificação dos percursos formativos, que tornar-se-ia o diferencial
da Instituição. A reformulação da Grade Curricular e do tempo de integralização do
curso pretende não só atender a demanda da legislação educacional vigente, mas
também propiciar ao educando acadêmico ferramentas teórico-metodológicas para o
alcance dos conhecimentos necessários para uma prática educativa condizente com
as demandas sociais tornou-se a linha condutora da formação acadêmica do
pedagogo, dentro do UniÍtalo.
Desta forma, com uma nova modelagem curricular apresentada para o Curso
de Licenciatura em Artes Visuais do UniÍtalo, pretende-segarantir o tão almejado eixo
teórico-prático na formação do professor de Artes, quer seja na educação formal,
quanto na educação não formal. Para tanto, a disciplina de Práticas Educacionais de
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Artes Visuais e Seminários Temáticos, oferecida como disciplina curricular
obrigatória, cumpre papel fundamental, viabilizando durante a formação do
educando o desenvolvimento de discussões aprofundadas sobre os temas da área,
no sentido de complementar a formação bem como permitir o acesso a discussões
de atualidades no universo em que o curso se insere, propondo debates com outros
profissionais da área, bem como a troca de experiências de educação formal ou nãoformal.
Mínimo

6 meses

Máximo

12 meses

2.7. Estrutura Curricular
O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, como instituição que tem como um dos
focos prioritários de atuação o ensino, privilegia as discussões permanentes em torno
da construção e renovação dos currículos de seus cursos. Há uma orientação
fortemente vocacional em seus currículos, embora existam algumas diferenças
naturais entre os cursos de diferentes áreas do conhecimento.
Respeitando essas particularidades, entretanto, há elementos constitutivos dos
currículos do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro presentes em todos os seus cursos.
São eles: currículos construídos para o desenvolvimento de competências; currículos
estruturados em módulos; presença de Projetos Interdisciplinares nos currículos;
aplicação do princípio de que a matriz curricular é apenas um dos componentes do
currículo de um curso, que é composto, em sua totalidade, não só pelas disciplinas
presentes nessa matriz, mas também por atividades complementares, estágios
supervisionados e demais componentes curriculares.
A trajetória do Curso de Artes Visuais passou por diversas reformulações em
relação à sua grade curricular resultantes de debates desenvolvidos com o NDE e o
Conselho de Curso, que apontaram mudanças necessárias para o melhor
desenvolvimento do curso e, consequentemente, uma melhor formação do aluno.
Tais debates tiveram como base os documentos legais que orientam e normatizam o
funcionamento dos cursos superiores de Artes Visuais e as demandas e realidade
social, econômica e cultural de nossos educandos. Em conjunto a esse processo de
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reformulação curricular o Centro Universitário também fazia uma importante
reformulação na estrutura de todos os seus cursos, transformando a estrutura
semestral em modular, o que favoreceu as propostas de reformulação.
Nossa proposta centrou-se muito mais na revisão das ementas e dos
conteúdos e bibliografias relacionadas, do que propriamente na criação de novas
disciplinas, além de mudanças na nomenclatura e ordem de algumas disciplinas, que
proporcionaram maior coerência aos núcleos.
A nova grade curricular foi implantada em 2011.1 para os alunos ingressantes,
sendo que os alunos que já se encontravam em curso continuaram em uma
estrutural semestral, tendo sua grade sofrido apenas pequenas modificações no que
O Curso de Licenciatura em Arte Visuaisé estruturado a partir das
competências que o aluno deverá desenvolver até o final do curso. Portanto, são elas
que norteiam a seleção dos conteúdos e a distribuição deles nas disciplinas e
módulos.
Nessa concepção, as disciplinas e seus conteúdos são fundamentais para que
os objetivos dos cursos sejam alcançados. Entretanto, os conteúdos são meios,
importantíssimos, para o desenvolvimento das competências e não um fim em si
mesmos.
Os elementos centrais do conceito de competência adotado nos currículos do
Centro Universitário Ítalo-Brasileiro são os quatro a seguir:
As competências a ser desenvolvidas devem sempre estar em torno de um
objetivo, ou seja de algo que os alunos devem ser capazes de fazer, seja algo
concreto ou abstrato. Sendo assim, o conceito de competência envolve a idéia
de mobilização. Para construí-las é necessário mobilizar conhecimentos,
habilidades e atitudes;
As competências a serem desenvolvidas devem sempre estar atreladas a certo
contexto e sob determinadas condições (cenários, segmento, cultura, setor,
com quais padrões de acertos, prazo, qualidade, resultado);
As competências a serem desenvolvidas precisam ser passíveis de avaliação;
As competências a serem desenvolvidas precisam ser necessárias para a
sociedade, em especial pelo mercado de trabalho do curso em questão.
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2.8.

Os núcleos do curso
Outra característica fundamental do Curso Superior de Artes Visuais é o fato

de seu currículo se organizar sob uma estrutura modular. Um módulo vem sendo
caracterizado pela repartição do tempo escolar num certo número de partes. Neste
caso, à nova divisão do tempo associa-se critério de natureza didático-pedagógica.
Isto é, um módulo concebido como uma unidade didática é caracterizado como um
conjunto

de disciplinas que relacionam-se entre si, já que foram selecionadas a

partir de objetivos comuns, de modo a formarem um sistema relativamente fechado
e organizado de acordo com um núcleo diretor e integrador.
Essa estrutura modular favorece a interdisciplinaridade – uma vez que as
disciplinas que compõem cada módulo são selecionadas a partir das competências
que se objetiva desenvolver nos estudantes ao final do módulo – mas é também
ferramenta importante para possibilitar uma flexibilidade maior no currículo dos
alunos. Isso porque, ao contrário da estrutura seriada, a arquitetura curricular
modular possibilita aos estudantes percursos diferenciados em termos formativos ao
longo do curso. Essa arquitetura curricular também possibilita a junção proposital de
alunos de diferentes “turmas” em uma mesma sala de aula, mecanismo que contribui
para o incentivo ao diálogo e a apreciação da heterogeneidade, elementos
constitutivos de uma formação, sob a perspectiva da dimensão social e cidadã.
O Curso de Licenciatura em Artes Visuais foi concebido em seis núcleos, cada
um com o objetivo de formar o aluno para atuar nos principais segmentos da área de
Arte e Educação.
Núcleo:

Núcleo:

Fundamentos Pedagógicos

Cultura e História da Arte

Núcleo:

Núcleo:

Educação, Indivíduo e
Sociedade

Ensino e Linguagens de Arte

Núcleo:

Núcleo:

Expressões e Linguagens
Artísticas

Expressões
Contemporâneas de Arte

SAÍDA – DIPLOMA CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS
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Núcleo: Fundamentos Pedagógicos
As competências Gerais do Núcleo “Fundamentos Pedagógicos” são as elencadas
abaixo. Ao final desse núcleo, o aluno será capaz de:
Compreender

o

processo

de

ensino-aprendizagem

como

meio

de

entendimento e transformação da realidade social e das formulações
epistemológicas da área;
Articular os paradigmas e temas de várias áreas, como a própria Sociologia, a
Psicologia, de forma a compreender o desenvolvimento e a construção dos
processos de percepção, elaboração e disseminação de saberes específicos e
generalistas, particulares e totalizantes, nucleares e fronteiriços, endógenos e
exógenos;
Dominar a compreensão e ser capaz de interpretar as Leis e Parâmetros que
fundamentam a organização do ensino básico brasileiro, de modo a
desenvolver uma prática pedagógica sempre em consonância com os
mesmos;
Articular seu pensamento através domínio da leitura e da escrita, campo
privilegiado da cultura e o universo da expressão dos discursos e dos saberes.
Compreender as especificidades da inclusão das pessoas com deficiência
auditiva ou surdez na rede regular de ensino e desenvolver a comunicação em
Libras para lecionar aos alunos que necessitarem desta comunicação
alternativa.
Núcleo: Educação, Individuo e Sociedade
As competências Gerais do Núcleo “Educação, Individuo e Sociedade” são as
elencadas abaixo. Ao final desse núcleo, o aluno será capaz de:
Compreender a Educação como um tema privilegiado de investigação, bem
como a totalidade do social em seus vários elementos constitutivos,
conformando múltiplos eixos temáticos, enfoques e procedimentos de
pesquisa.
Utilizar a criatividade fundamentada em metodologias e técnicas científicas
como instrumentalização para a produção do saber, a partir da realidade dos
educandos em seus diversos momentos e estágios da formação, em suas
variadas formas de inserção social.
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Compreender as relações entre filosofia, cultura e educação, destacando a
contribuição da filosofia para a configuração dos atuais contornos da cultura e
da educação.
Desenvolver uma leitura do mundo como texto, a vida como experiência, a
docência como parte integrante dos processos históricos de sociabilidade e
construção das subjetividades.
Estabelecer uma a relação professor-aluno na sala de aula e nas suas
múltiplas relações com o complexo escolar, como no plano macro, com as
relações do indivíduo com a unidade, fazendo a relação entre o cenário da
globalização e as interações do processo pedagógico, dimensionando o seu
significado.
Conhecer a realidade social, econômica e cultural de comunidades do entorno
e, assim, poder futuramente atuar de forma articulada às demandas
educacionais de seus educandos e da construção de uma sociedade mais
digna e igualitária.
Núcleo: Cultura e História da Arte
As competências Gerais do Núcleo “Cultura e História da Arte” são as elencadas
abaixo. Ao final desse núcleo, o aluno será capaz de:
Compreender a cultura como um processo dinâmico, bem como sua inserção
nos diversos meios sociais em seus vários elementos constitutivos,
conformando múltiplos eixos temáticos, enfoques e procedimentos de
pesquisa.
Respeitar

o

multiculturalismo

presente

nos

espaços

onde

atuará

profissionalmente, combatendo preconceitos e demais julgamentos de valores
que possam prejudicar o desenvolvimento do aluno e demais pessoas
atingidas pela sua prática profissional.
Utilizar a criatividade fundamentada nas experimentações desenvolvidas em
ateliê bem como o desenvolvimento de técnicas para desenho e escultura.
Conhecer o percurso estético e sócio-histórico da Arte desde a pré-história até
o Renascimento, bem como os movimentos artísticos e seus principais
artistas.
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Núcleo: Ensino e Linguagens de Arte
As competências Gerais do Núcleo “Ensino e Linguagens de Arte” são as
elencadas abaixo. Ao final desse núcleo, o aluno será capaz de:
Entender os processos de aproximação entre as áreas de Arte e Educação,
compondo propostas de intervenção pedagógica associando os estudos do
núcleo.
Apreciar sons e ritmos diversos, dentro de um amplo repertório musical, bem
como diferenciar o som dos instrumentos utilizados.
Utilizar a criatividade fundamentada nas experimentações desenvolvidas em
ateliê bem como o desenvolvimento de técnicas para pintura.
Conhecer o percurso estético e sócio-históricoda Arte nos períodos Moderno e
Contemporâneo, bem como os movimentos artísticos e seus principais
artistas.
Núcleo: Expressões e Linguagens Artísticas
As competências Gerais do Núcleo “Expressões e Linguagens Artísticas” são as
elencadas abaixo. Ao final desse núcleo, o aluno será capaz de:
Entender os processos de aproximação entre as áreas de Arte e Educação,
compondo propostas de intervenção pedagógica associando os estudos do
núcleo.
Utilizar a criatividade fundamentada nas experimentações desenvolvidas em
ateliê bem como o desenvolvimento de técnicas de gravura.
Conhecer o percurso estético e sócio-histórico da Arte Brasileira, influências e
rupturas, movimentos artísticos e seus principais artistas.
Conceber e apreciar as diversas artes do corpo, contextualizando-o enquanto
elemento do fazer artístico.
Núcleo: Expressões Contemporâneas de Arte
As competências Gerais do Núcleo “Expressões Contemporâneas de Arte” são as
elencadas abaixo. Ao final desse núcleo, o aluno será capaz de:
Entender os processos de aproximação entre as áreas de Arte e Educação,
compondo propostas de intervenção pedagógica associando os estudos do
núcleo.
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Utilizar a criatividade fundamentada nas experimentações desenvolvidas em
ateliê bem como o desenvolvimento de técnicas de xilogravura e demais
experimentações para o desenvolvimento de projeto artístico.
Apreciar as artes cênicas em suas múltiplas possibilidades buscando
aproximações do fazer teatral e jogos para o desenvolvimento em sala de
aula.
Desenvolver atividades de arte-educação em museus e contextos não
escolares.
2.9. Conteúdos curriculares
Os conteúdos curriculares das disciplinas do curso de Licenciatura em Arte
Visuais compreendem as disciplinas de nível específico, as de recomendação do
Conselho Nacional de Educação e a nosso ver, fundamentais para a formação básica
do licenciado em Artes Visuais.
As disciplinas específicas são:Fundamentos de Percepção Forma e Concepção
Plástica, Análises e Técnicas de Materiais Expressivos – Desenho, Práticas em Cultura
Popular, Estética e História da Arte – Pré-história ao renascimento, Análise e técnica
de materiais expressivos – Escultura, Práticas Educacionais de Artes Visuais e
Seminários Temáticos – Cultura, Fundamentos de Arte Educação, Expressões e
linguagens artísticas – Música, Análise e técnica de materiais expressivos – Pintura,
Estética e História da Arte – Idade Moderna e Contemporânea, Métodos e Prática do
ensino de Arte na Ed. Infantil e Ens. Fundamental I, Práticas Educ. de Artes Visuais e
Seminários Temáticos - Ensino e Linguagens, Análise e Técnica de materiais
expressivos – Gravura,,Arte e Cultura Digital, História da Arte Brasileira
Expressões e Linguagens do corpo – Dança, performance e happening, Métodos e
Prática do ensino de Arte no Ens. Fundamental II, Práticas Educ. de Artes Visuais e
Seminários Temáticos - Linguagens Artísticas, Análise e técnica de materiais
expressivos – Xilogravura, Expressões e linguagens artísticas – Artes Cênicas,
Desenvolvimento de Projeto Artístico–Arte Contemporânea e Contextos Híbridos, Arte
Educação em Museus e Contextos não Escolares, Métodos e Prática do ensino de
Arte no Ens. Médio, Práticas Educ. de Artes Visuais e Seminários Temáticos - Arte
Contemporânea.
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Compõem também o elenco de disciplinas auxiliares da licenciatura, as de
formação pedagógica que favorecem a prática profissional do(a) professor(a) de
Artes. As disciplinas voltadas especificamente para a licenciatura, com conteúdos que
refletem sobre a educação básica são: Sociologia aplicada à educação, Política e
Organização da educação no Brasil, Psicologia do Desenvolvimento, Leitura e
produção de texto, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Filosofia da Educação,
História da Educação, Psicologia da Aprendizagem, Introdução à pesquisa científica e
Didática.
2.10. Matriz Curricular

Semestre

Código

Disciplinas

Carga
Horária

Núcleo: Fundamentos Pedagógicos

1º

ARVMI01

Sociologia aplicada à educação

66

ARVMI03

Política e Organização da educação no Brasil

66

ARVM102

Psicologia do Desenvolvimento

66

ARVMI05

Leitura e produção de texto

66

ARVMI04

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

66

Total do Núcleo

330

Núcleo: Educação, Indivíduo e Sociedade

2º

ARVMII3

Filosofia da Educação

66

ARVMII2

História da Educação

66

ARVMII4

Psicologia da Aprendizagem

66

Introdução à pesquisa científica

66

Didática

66

ARVII5
ARVMII1

Total do Núcleo

330

Núcleo: Cultura e História da Arte

3º

ARVM033

Fund. de Percepção Forma e Conc. Plástica

66

ARVM031

Análises e Técnicas de Materiais Expressivos – Desenho

66

ARVM032

Práticas em Cultura Popular

66

ARVM034

Estética e História da Arte – Pré-história ao renascimento

66

ARVM035

Análise e técnica de materiais expressivos - Escultura

66

ARVM036

Práticas Educacionais de Artes Visuais e Seminários Temáticos Cultura

66

Total do Núcleo

396

31
Núcleo: Ensino e Linguagens em Artes

4º

ARVM041

Fundamentos de Arte Educação

66

ARVM042

Expressões e linguagens artísticas – Música

66

ARVM043

Análise e técnica de materiais expressivos – Pintura

66

ARVM044

Estética e História da Arte – Idade Moderna e Contemporânea

66

ARVM045

Métodos e Prática do ensino de Arte na Ed. Infantil e Ens.
Fundamental I

66

ARVM046

Estágio Supervisionado – Ensino Fundamental I

100

ARVM047

Práticas Educ. de Artes Visuais e Seminários Temáticos - Ensino e
Linguagens

66

Total do Núcleo

496

Núcleo: Expressões e Linguagens Artísticas

5º

ARVM051

Análise e Técnica de materiais expressivos – Gravura

66

ARVM052

Arte e Cultura Digital

66

ARV6007

História da Arte Brasileira

66

ARVM054

Expressões e Linguagens do corpo – Dança, performance e happening

66

ARVM055

Métodos e Prática do ensino de Arte no Ens. Fundamental II

66

ARVM056

Estágio Supervisionado – Ensino Fundamental II

150

ARVM057

Práticas Educ. de Artes Visuais e Seminários Temáticos - Linguagens
Artísticas

66

ARVMVI3

Trabalho de conclusão de curso
Total do Núcleo

100
646

Núcleo: Expressões Contemporâneas de Arte

6º

ARV4010

Análise e técnica de materiais expressivos – Xilogravura

66

ARVM062

Expressões e linguagens artísticas – Artes Cênicas

66

ARVM063

Desenvolvimento de Projeto Artístico–Arte Contemporânea e Contextos
Híbridos

66

ARVM064

Arte Educação em Museus e Contextos não Escolares

66

ARVM065

Métodos e Prática do ensino de Arte no Ens. Médio

66

ARVMVI6

Práticas Educ. de Artes Visuais e Seminários Temáticos - Arte
Contemporânea

66

ARVM066

Estágio Supervisionado – Ensino Médio

150

ARVMVI3

Trabalho de conclusão de curso

100

Total do Núcleo
Total de Horas

TOTAIS

646
1914

Horas Complementares

200

Total de Horas / Estágio

400

Total de Horas / Seminários

264

Trabalho de conclusão de curso

200

Total de Horas do Curso

2978
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2.11. Flexibilidade e interdisciplinaridade curricular: arquitetura curricular
e o Projeto Interdisciplinar
No UniÍtalo de modo geral e no Curso de Artes Visuais em particular, a
flexibilidade curricular se realiza, fundamentalmente, por meio da arquitetura
curricular, que segue uma estrutura modular.
O currículo modular promove a ampliação da mobilidade estudantil entre
diferentes cursos, já que existem núcleos comuns a diferentes cursos pertencentes
às mesmas áreas. No caso do curso de Artes Visuais, os núcleos “Fundamentos
Pedagógicos” e “Pesquisa e Produção do Conhecimento” são comuns a outros cursos
do UniÍtalo da área de Educação, tais como Pedagogia, Filosofia, Geografia, Letras e
Sociologia.
Além disso, a estrutura modular do currículo constitui incentivo à formação
contínua. Permite receber, mais facilmente, profissionais já no mercado de trabalho,
que não dispõem de muito tempo para enriquecer sua formação, o que proporciona
uma produtiva combinação de estudantes.
A concepção curricular modular descrita acima é também alimentada pela
visão interdisciplinar, pois, como já mencionado aqui, um núcleo é concebido como
uma unidade didática, como um conjunto de disciplinas que se relacionam entre si,
já que foram selecionadas a partir de objetivos comuns, de modo a formarem um
sistema relativamente fechado e organizado de acordo com um núcleo diretor e
integrador.
Fica claro que, sob a perspectiva da organização curricular em núcleos
concebidos como unidades didáticas, não há sentido na tradicional divisão entre as
disciplinas básicas e as profissionais, como normalmente são tratadas nos cursos
superiores.
Na estrutura modular organizada para o desenvolvimento de competências
acaba a grande distância que normalmente separa as disciplinas básicas das
profissionais. Não há mais sentido em dispor as disciplinas básicas, fatalmente, na(s)
primeira(s) série(s). Nos currículos do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro as
disciplinas

básicas

devem aparecer no momento em que, por força

desenvolvimento do currículo, elas sejam percebidas como necessárias.

do
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A interdisciplinaridade permeia todo o projeto do curso uma vez que a
reorganização curricular buscou conectar as disciplinas da matriz curricular, no
núcleo corrente, numa aplicação que se aproxime ao máximo das situações reais a
serem enfrentadas pelo aluno, quando egresso do curso. Ao desenvolverem
atividades em grupo, os alunos adquirem competências sociais tão importantes para
o profissional, que cada vez mais deve saber trabalhar em equipe.
Trata-se de uma oportunidade de simular em ambiente controlado e com
acompanhamento de um professor orientador, as exigências da vida profissional com
as dificuldades inerentes ao processo de migração do ambiente acadêmico à prática
educacional. Permite ainda, a realização de uma ação interdisciplinar direcionada a
uma situação-problema específica criada a partir de estudos de caso reais ou
fictícios, desenvolvendo no aluno a percepção sistêmica das diversas áreas de
conhecimento que compõem o núcleo.
Organizar e realizar atividades por projeto possibilita: maior autonomia aos
alunos para tomar decisões; valorização do trabalho em grupo, o que desenvolve de
vínculos de solidariedade; concepção multidisciplinar; uma organização dos trabalhos
orientada para resultados e aprendizado constante.
Municiados pelos conteúdos e ferramentas fornecidos continuamente pelos
professores das outras disciplinas e estimulados a desenvolver pesquisas de campo e
bibliográficas, os alunos podem atuar como criadores de alternativas de solução de
problemas e tomadores de decisões a serem adotadas em um contexto de alta
relevância e aplicabilidade. Ou seja, é um momento no qual os alunos são instados a
fazer a síntese de conhecimentos e o uso de habilidades para responder a situações
complexas similares às que encontrarão no mundo do trabalho e na vida em
sociedade.
O Projeto Interdisciplinar funciona como um momento de desenvolvimento e
aplicação de competências com a permissão de erros e possibilidade de
desenvolvimento, de modo que, quando submetido à situação real na condição de
egresso do curso, o aluno tenha passado em ambiente acadêmico pelas tensões
típicas do primeiro contato com a execução prática.
Voltado para a assimilação concreta de conteúdos e conceitos teóricos, o
Projeto Interdisciplinar permite ao futuro profissional desenvolver a segurança
necessária para a aplicação das competências adquiridas enquanto aluno.
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O Projeto Interdisciplinar tem como características principais:
O desenvolvimento da autonomia e responsabilidade dos alunos, já que os
estudantes são co-responsáveis pelo trabalho e escolhas ao longo do
desenvolvimento do projeto;
Autenticidade: o problema a resolver é relevante e real para os alunos, não
pode reproduzir conteúdos prontos;
Complexidade: o objetivo central do projeto constitui um problema e diversas
atividades são exigidas para sua resolução. Para sua execução é necessário a
divisão e atribuição de tarefas, o trabalho em equipe, o cumprimento de
prazos, a fração do projeto em etapas e, finalmente, o desenvolvimento de
um “produto final”, ainda que não seja algo concreto;
A articulação entre teoria e prática: a solução de problemas geralmente
envolve conceitos teóricos combinados a uma abordagem prática. Dessa
forma, aprender deixa de ser algo passivo, puramente verbal e teórico e
transforma-se em algo interessante;
O estabelecimento de vínculos entre a formação universitária e o “mundo
real”. Para realizar seus projetos, alunos devem ir às escolas e outras
organizações sociais, coletar dados, analisar problemas, formular hipóteses,
propor soluções ou desenvolver uma intervenção pedagógica.
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2.12. Coerência da matriz curricular com os objetivos do curso
O Curso de Licenciatura em Artes Visuais do Centro Universitário ÍtaloBrasileiro foi concebido para atender às necessidades de um mercado de trabalho
cada dia mais exigente e competitivo, sendo dotado de uma organização curricular
flexível, preocupada não só com o ensino-aprendizagem, mas, também, com
atitudes, valores e comportamentos atuais, adequando-se, portanto, com os
objetivos do curso.
A organização do currículo envolve aspectos relacionados com o mercado de
trabalho, buscando sempre a relação real com a atualidade, com o objetivo de
formar profissionais com uma visão global, partindo dos conteúdos e atividades
desenvolvidas em cada disciplina.
A modularização do Curso de Licenciatura em Artes Visuais do Centro
Universitário Ítalo-Brasileiro também foi um dispositivo adotado pela instituição
visando atender, entre outros aspectos pedagógicos e de empregabilidade para o
aluno, uma maior flexibilidade curricular. Conforme o fluxograma do curso pode-se
observar uma maior flexibilidade, onde o aluno após um primeiro núcleo poderá
optar a seqüência que melhor lhe convier de acordo com a sua necessidade de
trabalho profissional.
Outro objetivo de extrema importância e que pode ser encarado como um
compromisso social com o desenvolvimento do país é a preconização da formação de
um profissional que tenha domínio teórico e prático da área onde o egresso possa
aplicar o do fazer-apreciar-contextualizar tendo como referência as teorias
eohistórico do ensino e aprendizagem de artes.
No que diz respeito ao domínio teórico dos fundamentos do ensino e da
aprendizagem, do currículo, organização e prática do trabalho pedagógico, as
disciplinas de Fundamentos, Métodos e Práticas das diversas áreas do conhecimento,
juntamente com as disciplinas de Currículo e Didática são fundamentais para que
possamos atingir este objetivo. Vale ressaltar que esta prática só poderá ser
realizada com a devida qualidade se este profissional for formado para respeitar a
diversidade cultural e repudiar a exclusão e o preconceito em todas as suas formas,
reconhecendo as necessidades dos educandos em seus múltiplos aspectos outros
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dois objetivos do curso que estão presentes em disciplinas como LIBRAS, Educação
Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Pensando em complementar os aspectos teórico-práticos desenvolvidos em
sala de aula optamos pelo desenvolvimento de atividades extra-curriculares aqui
denominados de Práticas Educacionais de Artes Visuais e Seminários Temáticos,
realizados de forma extra-classe envolvendo aulas magnas, palestras ou visitas
técnicas monitoradas em exposições, museus, teatros, concertos ou outros contextos
da Arte. Tais práticas têm o intuito de propiciar aos alunos oportunidades de
integração da teoria estudada no ambiente acadêmico com o fazer artístico presente
no contexto sócio-cultural em outros ambientes que suscitem a reflexão e o
entendimento do fazer artístico.
2.13. Coerência do PPC com as Diretrizes Curriculares
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a organização e o funcionamento dos
cursos de graduação em Artes Visuais (resolução CNE/CES nº 280/2007) preconizam
que os cursos devem ensejar, entre outros aspectos, como perfil do egresso a
capacitaçãoparaaprodução,apesquisa,acríticaeoensinodasArtes
desenvolvimento

da

percepção,

da

reflexão

Visuais,visando
e

do

ao

potencial

criativo,dentrodaespecificidadedopensamentovisual,demodoaprivilegiara
apropriaçãodopensamentoreflexivo,dasensibilidadeartística,dautilizaçãode
técnicaseprocedimentostradicionaiseexperimentaisedasensibilidadeestética
atravésdoconhecimentodeestilos,tendências,obraseoutrascriaçõesvisuais,
habilidades

e

aptidões

indispensáveis

à

atuação

revelando

profissional

na

sociedade,nasdimensõesartísticas,culturais,sociais,científicasetecnológicas, inerentes
àárea das Artes Visuais.
Ao observarmos as mudanças propostas pelos rumos da Educação Básica com
a Lei nº 9394/96 (Nova LDB) que preconiza que:

§2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos
diversosníveisdaeducaçãobásica,deformaapromoverodesenvolvimentocultural
dosalunos.
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Dessa forma podemos dizer que o perfil profissional do professor de Artes
sofreu mudanças, necessitando de uma ampliação de seu repertório o que permitiu
que os cursos de licenciatura se adequassem a essa nova realidade e demanda,
formando profissionais aptos ao desenvolvimento de pesquisa e investigação,
oriundas do conhecimento amplo da área, sem dissociar os aspectos culturais pois,
independente do conceito de "cultura" na sociedade contemporânea, as artes são
sempre consideradas como elementos em seu contexto.
O respeito ao humano e às suas especificidades étnicas e culturais também é
garantido na estrutura do curso, através de atividades culturais, nas disciplinas de
Práticas em Cultura Popular, Música, Dança entre outras, o que permiteum diálogo
das Relações Étnico-Raciais, em que através do desenvolvimento de atividades
práticas prepara nossos alunos para mais do que aceitar a diversidade cultural
brasileira, valorizar a cultura de seus alunos como parte fundamental do processo
educativo e da construção da cidadania e da democracia. Neste sentido nossa
proposta educacional busca uma ruptura com a universalização, valorizando as
particularidades de cada grupo étnico presente no país, de acordo com a Resolução
nº 1, de 17 de junho de 2004, do Conselho Nacional de Educação, fundamentada no
Parecer do mesmo Conselho, de 10 de março de 2004, que instituiu as “Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-brasileira e Africana”.
Outra disciplina do curso que deve ser ressaltada é a disciplina de Língua
Brasileiras de Sinais (LIBRAS), que baseada na Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002
e no Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que dispõem sobre a inserção
da disciplina nos currículos dos Cursos de formação de professores, é oferecida a
todos os alunos de licenciatura do UniÍtalo.
O Curso de Licenciatura em Artes Visuais oferecido pelo UniÍtalo procura garantir
em sua grade todas as dimensões propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais,
organizando as disciplinas que articulam o conhecimento profundo da área e sua
articulação com o ensino,

as metodologias de ensino e as novas tendências

educacionais nos seis núcleos descritos acima. Considerando a organização curricular
modular adotada neste curso, os princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade, as
competências gerais do curso e de cada núcleo, as disciplinas elencadas, o perfil do
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egresso e os objetivos do curso já descritos acima, fica evidente que o Projeto
Pedagógico como um todo é plenamente coerente com as Diretrizes Curriculares.
2.14. Coerência do PPC com o PPI e PDI
O

Projeto

Pedagógico Institucional

(PPI), Plano de

Desenvolvimento

Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) são documentos nos quais
se explicitam o posicionamento do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro a respeito da
sociedade, da educação e do ser humano, para assegurar o cumprimento de suas
políticas e ações. Muito mais que documentos técnico-burocráticos, são instrumentos
de ação política e pedagógica para garantir uma formação global e crítica para os
envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, a
formação profissional e o pleno desenvolvimento pessoal.
Neste contexto, dois elementos constitutivos aparecem na construção coletiva
de seus projetos:
1) A conjugação dos PPC com o PPI, considerando que, apesar da diversidade
de caminhos, não há distinção hierárquica entre eles, devendo ambos
constituir um processo dinâmico, intencional, legítimo, transparente, em
constante interconexão com o contexto institucional.
2) O PPI define as diretrizes gerais no âmbito educacional. Já o PDI
apresenta a forma como o UniÍtalo pretende cumprir sua missão e
concretizar seu projeto educacional, definindo seus princípios e valores,
suas políticas e seus objetivos. Ou seja, este documento trata tanto das
questões doutrinárias quanto das operacionais necessárias à manutenção e
ao desenvolvimento das ações educacionais propostas.
O PDI, PPI, PPC e o Currículo, este como elemento constitutivo do PPC, foram
elaborados, respeitando as características do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e da
região Metropolitana de São Paulo onde está inserido.
O UniÍtalo nasceu com propósitos próprios e se organiza conforme seus
dispositivos regimentais. A implementação e o controle da oferta das atividades
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educacionais a que se propõe exigem planejamento criterioso e intencional voltado
para o cumprimento de sua função social.
O Projeto Pedagógico Institucional é um instrumento político, filosófico e
teórico-metodológico que norteia as práticas acadêmicas do Centro Universitário
Ítalo-Brasileiro, tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional, vocação,
missão, visão, valores e objetivos. O PDI, por sua vez, explicita os objetivos, ações,
metas, projetos e políticas a partir das definições do PPI e do Regimento. Já o
Projeto Pedagógico de Curso aglutina e explicita os elementos que compõem e
definem a perspectiva de educação adotada para o Curso de Licenciatura em Artes
Visuais.
Todos os princípios e diretrizes educacionais da instituição elencados no PDI ,
bem como as políticas estão presentes neste PPC, além, evidentemente, da
concepção de currículo.

Ainda que cada curso mantenha suas distinções e

particularidades, há elementos institucionais que claramente estão presentes em
todos os cursos do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, incluindo este. Alguns dos
pressupostos e diretrizes contidos no PDI e PPI que orientam este PPC são:
articulação entre teoria e prática ao longo de cada curso; interdisciplinaridade;
diversificação e flexibilidade dos currículos e das atividades acadêmicas; formação
integrada à realidade; desenvolvimento continuado de metodologias de ensino
destinadas à promoverem a formação integral da personalidade do educando e sua
preparação.
2.15. Dimensionamento da carga horária das disciplinas e sua inter-relação
Apesar das mais recentes discussões acadêmicas em torno de concepções
curriculares e do papel das disciplinas nos currículos de graduação, pode-se dizer
que as disciplinas são ainda o eixo de sustentação do curso. Assim, as alterações
curriculares havidas no Curso de Licenciatura em Artes Visuaisdo Centro Universitário
Ítalo-Brasileiro tiveram como meta principal ajustar as disciplinas ao projeto do
curso. Todas as superposições, brechas e excessos temáticos foram sendo
enfrentados a partir de uma proposta que buscava exatamente a melhor conexão
entre as disciplinas do currículo.
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O currículo definido neste PPC é estruturado de forma modular, subdividido
em disciplinas. Cada módulo corresponde a um semestre onde são oferecidas cindo
disciplinas de 66 horas sendo que, a partir do 3º núcleo oferece-se também a
disciplina Práticas Educacionais de Artes Visuais e Seminários Temáticos até o 6º
núcleo com carga horária semestral de 66 horas.
As disciplinas de cada módulo sempre devem ser cursadas em conjunto. Isso
é feito justamente porque elas relacionam-se entre si e há diversos módulos dos
cursos em que uma das disciplinas é o Projeto Interdisciplinar. Para que o aluno
consiga realizar o projeto, é fundamental articular o conteúdo e competências das
demais disciplinas do módulo.
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2.16. Conteúdos Curriculares
2.17. Planos de Ensino das unidades curriculares
Núcleo 1 - Fundamentos Pedagógicos
Disciplina: Leitura e Produção de Texto
Carga Horária: 66 horas
Ementa:
A disciplina visa desenvolver a competência linguística do aluno a partir de atividades
de reflexão sobre a língua oral e escrita no contexto acadêmico.
Bibliografia Básica
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna.Rio
de Janeiro: FGV, 2010.
MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa: atividades de
leitura e produção de texto. São Paulo: Saraiva, 2009.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o
texto. São Paulo: Atica, 2007
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua
portuguesa: noções básicas para cursos superiores. São Paulo:
Atlas, 2010.
FIORIN, José Luiz. Linguagem e Ideologia. São Paulo: Ática,
2004
GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo: Ática,
2007
KOCH, I. Argumentação e Linguagem. São Paulo: Cortez, 2004
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lubia Scliar. Português
instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. São
Paulo: Atlas, 2010.
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Disciplina: Libras
Carga Horária: 66 horas
Ementa:
Nesta disciplina o aluno conhecerá as especificidades da inclusão das pessoas com
deficiência auditiva ou surdez na rede regular de ensino, as consequências da perda
da acuidade auditiva no desenvolvimento infantil e a apresentação de vocabulário
básico na comunicação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) com vistas a uma
comunicação funcional entre ouvintes e surdos para lecionar aos alunos que
necessitarem desta comunicação alternativa.
Bibliografia Básica
HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro
Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais: desvendando a
comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo:
Ciranda Cultural, 2009.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial;
(Fortaleza): Universidade Federal do Ceará. A Educação Especial
na Perspectiva da Inclusão Escolar: AbordagemBilingue na
Escolarização de Pessoas com Surdez/ Carla Barbosa Alves,
Josimário de Paula Ferreira, Mirlene Macedo Damásio, v. 4 (Coleção
A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar), 2010.
SASSAKI, R. K. Terminologia sobre deficiência na era da
inclusão. In: Revista Nacional de Reabilitação, ano V, n. 24,
jan./fev. 2002, p. 6-9.
Bibliografia Complementar
CAPOVILLA, F. C., &RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico
ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo,
SP: Edusp, 2001.
COLL, C. P; PALÁCIOS, J; e MARCHESI, P. Desenvolvimento
Psicológico e Educação: Necessidades Especiais e
Aprendizagem. Vol. 3.Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
MAZZOTTA, M.S. Educação Especial no Brasil: História e
Políticas Públicas. São Paulo: Cortez, 1996.
QUADROS, Ronice M.e KARNOPP, Lodenir B. Língua de sinais
brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
SACKS, Oliver W. Vendo Vozes: Uma viagem ao mundo dos
surdos. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das
Letras, 1998.
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Disciplina: Política e Organização da Educação no Brasil
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Esta disciplina possibilitará o aluno o conhecimento teórico e prático dos aspectos
sociais e políticos, históricos, legais, pedagógicos-curriculares e organizacionais da
educação escolar brasileira. O aluno nesta disciplina será capaz de analisar as
transformações em curso na sociedade contemporânea e o estudo das políticas
educacionais das formas organizativas do ensino e da legislação, tendo em vista
compreender a escola e a atuação dos professores nos processos decisórios
concretos que ocorrem no âmbito da organização e da gestão.

Bibliografia Básica

APPLE, Michel W.Educação e Poder. Porto Alegre, Artes Médicas,
1989.
SAVIANI, D. Escola e Democracia. 35. ed. São Paulo: Autores
associados,1997.
SAVIANI, D. Danova LDBao novo plano nacional de
educação: por uma outra política educacional. 5. ed.
Campinas: Autores Associados, 2004.
Bibliografia Complementar
ANTUNESet al. Políticas públicas e educação básica. São
Paulo: Xamã, 2001.
BITTAR, Mariluce; OLIVEIRA, João Ferreira de (orgs). Gestão e
políticas da educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 21. ed. São Paulo: Paz e
terra, 1997.
PARO. Vitor Henrique. Educação como exercício do poder:
crítica ao senso comum em educação.2 ed. São Paulo: Cortez,
2010.
TRAGTENBERG, Maurício. Sobre educação, política e
sindicalismo. São Paulo: Editora UNESP, 2004.
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Disciplina: Psicologia do Desenvolvimento
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Nesta disciplina o educando será convocado a refletir e analisar o desenvolvimento
humano, na relação biopsicossocial. Compreender a relação entre o desenvolvimento
humano e o processo educativo.
Serão abordados estudos das concepções de infância em diferentes contextos sóciohistóricos-culturais. Os estudos terão ênfase na dimensão biológica (organismo,
hereditariedade, ambiente, desenvolvimento motor); dimensão subjetiva
(desenvolvimento psicossexual e social, desenvolvimento da linguagem), Dimensão
cognitiva ( desenvolvimento cognitivo e moral).

Bibliografia Básica
FADMAN, J.L. &FROGER, R.: Teorias da personalidade. São
Paulo, Harbra, 1986.
LA TAILLE, Yves et al. Piaget, Vygotsky, Wallon: Teorias
psicogenéticas em discussão. São Paulo, Summus, 1992.
PATTO,M. H. S.: A produção do fracasso escolar:histórias de
submissão e rebeldia. São Paulo: T.A. Queiroz Ed, 1991.
Bibliografia Complementar
ERIKSON, Erik Homburger. O ciclo de vida completo. Porto
Alegre: Artmed, 1998. 111p.
FREUD, Sigmund; STRACHEY, James. Três ensaios sobre a
teoria da sexualidade.Edição standard brasileira das obras
psicológicas completas de Sigmund Freud. Vol. VIII.
Rio de Janeiro: Imago, (1970-1996).
PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 4ª. ed.
Rio de Janeiro: LTC, 1987.
VYGOTSKY, L. S. Interação entre desenvolvimento e
aprendizado. In: A formação social damente. São Paulo:
Martins Fontes, 2000, p. 103-119.
WALLON, H. O desenvolvimento social da criança. In:
Psicologia e Educação da infância.Lisboa: Editorial Estampa,
1975, p. 149-225.
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Disciplina: Sociologia Aplicada à Educação
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Considerando que a Sociologia da Educação consiste na análise científica dos
processos e funções sociais, inerentes ao sistema educacional, esta disciplina buscará
discutir a educação, e mais especificamente, a escola como fato social, tendo como
referência o advento da sociedade moderna e a conjuntura da sociedade global
atual. Analisando a educação como: processo social, fator de transformação,
instituição e instrumento de controle social.

Bibliografia Básica
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da
sociedade. São Paulo: Moderna, 2005.
PARO, Vitor Henrique (org.). A teoria do Valor em Marx e a
Educação. São Paulo: Cortez, 2006.
PATTO, Maria Helena S. A Cidadania Negada. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2009.
Bibliografia Complementar
BRANDÃO, Carlos R. O que é Educação?40ª reimpressão. São
Paulo: Brasiliense, 2001. Coleção Primeiros Passos.
FERNANDES, Florestan. As trocinhas do Bom Retiro. InFolclore e
Mudança Social na cidade de São Paulo. 3 ed. São Paulo:
Martins Fontes.
KRUPPA, Sonia M. Portella. Sociologia da Educação. São Paulo:
Cortez, 2005.
RODRIGUES, Alberto T. Sociologia da Educação. Rio de Janeiro:
Lamparina, 2007.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas/SP: Autores
Associados, 2009.
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Núcleo 2 - Pesquisa e Produção do Conhecimento
Disciplina: Filosofia da Educação
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Nesta disciplina o educando refletirá sobre os seguintes temas: O fenômeno
educativo. Autonomia da ciência pedagógica e interdisciplinaridade. Objeto formal e
finalidade da pedagogia. Gênese da instituição escolar, sua evolução e seu processo
de secularização. Cristianismo e educação. Principais correntes pedagógicas e suas
implicações filosóficas. Crise da modernidade e crise da escola.

Bibliografia Básica
CRAVER, Samuel &OZMON, Howard. Fundamentos Filosóficos
da Educação. Porto Alegre: Artmed, 2004.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: dos
pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2001.
MARCONDES, Danilo. Textos Básicos de Filosofia. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
Bibliografia Complementar
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofia da Educação. São
Paulo: Moderna, 2006.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo:
Cortez, 1994.
MARÍAS, Julián. História da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes,
2004.
PORTO, Leonardo Sartori. Filosofia da Educação. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2006.
SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum a consciência
filosófica. São Paulo: Autores Associados, 2004.

47
Disciplina: História da Educação
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Nesta disciplina, o educando terá a oportunidade de conhecer as bases
epistemológicas, metodológicas e teóricas da História e História da Educação. Num
segundo momento abordam-se os Fundamentos da História da Educação e da
Pedagogia na antigüidade, na modernidade e na contemporaneidade, de forma a
compreender as formas que assumem a educação ocidental, nela identificando as
origens da educação brasileira.

Bibliografia Básica
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2 ed. rev.
atual. São Paulo. Moderna, 1993.
ARIES, PHILIPPE. História social da criança e da família. 2. ed.
Rio de Janeiro: LTc, 1981. 279p.
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Trad. Álvaro Lorencini. 6ª
ed. São Paulo: UNESP, 1999
Bibliografia Complementar
VIDAL, D. G.; HILSDORF, M. L. (ORG). Brasil 500 anos: tópicos
em história da educação. São Paulo: Edusp, 2001.
GHIRALDEH JR, PAULO. Historia da educação. 2. ed.Sao Paulo:
Cortez, 1990.
HOBSBAWN, Eric. Sobre história: ensaios. Traduzido por Cid
Knipel Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação: da
antiguidade aos nossos dias. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
MARROU, Henry-Irenee. História da educação na antiguidade.
Traduzido por Mario Leonidas Casanova. São Paulo: EPU, 1990.
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Disciplina: Introdução a Pesquisa Científica
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Nesta disciplina o aluno aprenderá os pressupostos teóricos da investigação científica
da área da Educação, bem como, a relação entre o objeto de investigação científica,
os referenciais teóricos e os métodos de investigação. O aluno deverá ser capaz de
compreender as atitudes e os fazeres científicos como inerentes ao ato de educar.
Além disso, ele terá contato com o universo da normalização científica,
especialmente o da ABNT. Todo esse processo será materializado na redação de um
projeto de pesquisa científica.

Bibliografia Básica
LAKATOS, Eva Maria; MARCONE, Maria de Andrade. Metodologia
do trabalho científico. 5 ed., São Paulo: Atlas, 2001.
RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência
nos estudos. 4 ed., São Paulo: Atlas, 1996.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho
Científico. 23 ed., São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
ALVES, Rubem. Entre a Ciência e a Sapiência: o dilema da
educação. São Paulo: Loyola, 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028:
Elaboração e documentação – Resumo – Apresentação. Rio de
Janeiro 2003.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:
Informação e documentação – referências – elaboração. Rio de
Janeiro, 2002.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:
Informação e documentação – citações em documentos –
elaboração. Rio de Janeiro, 2002
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10724:
Informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação.
Rio de Janeiro, 2006.
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Disciplina: Didática
Carga horária: 66 horas
Ementa:
A Didática e seu papel no fazer pedagógico partindo de teorias e idéias de
educadores consagrados como base para o desenvolvimento da própria prática
visando sua compreensão e contextualização.
Fundamentar o profissional da educação para que possa analisar situações
especificamente didáticas, buscando compreender a relação professor-alunoconhecimento adquirindo condições para criar alternativas e meios de atuação em
sala de aula.

Bibliografia Básica
CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo: Contexto, 2007
PERRENOUD, Philippe. 10 Novas Competências para ensinar.
Porto Alegre: Artmed, 2000
SNYDERS, Georges. Alunos Felizes: reflexão sobre a alegria na
escola a partir de textos literários. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
Bibliografia Complementar
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 19. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
COMENIUS. Didática magna. São Paulo: Martins Fontes, 1997
GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. 8. ed. São
Paulo: Atica, 2001.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (coord.). Repensando a Didática.
6 ed. Campinas: Papirus, 1991
MASETTO, Marcos Tarciso. Aulas vivas. 2. ed. São Paulo: M.G.
Editores Associados, 1992.
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Disciplina: Psicologia da Aprendizagem
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Nesta disciplina o aluno aprenderá os pressupostos teóricos para a compreensão do
processo de aprendizagem da criança e sua aplicabilidade na prática pedagógica.

Bibliografia Básica
BARROS, Celia Silva Guimarães. Pontos de psicologia escolar. 5
ed. São Paulo: Ática, 2004.
BOCK, Ana M. Bahia et al. Psicologias: uma introdução ao
estudo de psicologia. São Paulo: Saraiva, 2001.
JOSÉ, Elisabete da Assunção; COELHO, Maria Teresa. Problemas
de aprendizagem. 12 ed. São Paulo: Ática, 1999.
Bibliografia Complementar
BOSSA, Nadia A. Dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
DOCKRELL, Julie; MCSHANE, John. Crianças com dificuldade
de aprendizagem; uma abordagem cognitiva. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
DROUET, Ruth Caribé da Rocha. Distúrbios da aprendizagem. 4
ed. São Paulo: Ática, 2000.
GARCIA
SÁNCHEZ,
Jesús-Nicasio.
Dificuldades
de
aprendizagem e intervenção psicopedagógica. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
MONTIEL, José M.; CAPOVILLA, Fernando C. (orgs). Atualização
em transtornos de aprendizagem. São Paulo: Artes Médicas,
2009.
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Núcleo 3 - Cultura e História da Arte
Disciplina: Fundamentos de Percepção, Forma e Concepção Plástica
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Materiais e técnicas básicas para a produção plástica; Fundamentos da Plástica e
elementos formais que compõem o trabalho plástico – Linha, cor, forma, ritmo,
textura e padrão; Fundamentos do desenho – a representação gráfica; Estudos,
meios e métodos de composição: Simetria e Assimetria, Perspectiva oblíqua e Linear;
Teoria e emprego das cores – Primárias, Secundárias, Terciárias, Análogas, Pastéis e
Neutras; Ritmo e Configuração.

Bibliografia Básica
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual : uma psicologia da
visão criadora. São Paulo: Thomson, 2005.
ROIG, Gabriel Martín. Fundamentos do desenho artístico. Trad.
Ivone C Benedetti.São Paulo:Martins Fontes,2007
OSTROWER, Fayga. Criatividade
e
processos
de
criação. Petrópolis: Vozes, 2005.
Bibliografia Complementar
KANDISNKY, Wassily. Ponto
e linha sobre plano. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.
WONG, Wucius. Princípios
de
forma
e
desenho. São
Paulo: Martins Fontes, 2001.
DONDIS,Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo:
Martins Fontes, 2003.
FARINA,
Modesto.
PEREZ,
Clotilde.
BASTOS,
Dorinho.
Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo:
BLUCHER, 2006.
PEDROSA, Israel. Da Cor a Cor Inexistente. São Paulo:
SENAC, 2009.
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Disciplina: Análises e Técnicas de Materiais Expressivos - Desenho
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Conceito e prática de desenho. Noções de desenho utilizando suas principais
técnicas. Relações entre a bidimensionalidade e a tridimensionalidade. Elementos do
desenho: ponto, linha, plano, cor e textura. Composição, dinâmica do espaço,
suporte e materiais.

Bibliografia Básica
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo :
Martins Fontes, 1997
KANDINSKY, Wassily.Ponto e linha sobre o plano. São Paulo:
Martins Fontes, 2001
ARNHEIM, Rudolf.Arte e Percepção Visual. São Paulo: EDUSP,
1997.
Bibliografia Complementar
READ, Herbert. A Arte de Agora, Agora. São Paulo: Perspectiva
(debates), s/d.
COSTA, Cristina. Questões de arte: o belo, a percepção
estética e o fazer artístico. São Paulo: Moderna, 2004.
STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pósmoderno. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.
HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. São
Paulo: Martins Fontes, 2000.
WONG, Wucius.Princípios de Forma e Desenho. São Paulo:
Editora Martins Fontes
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Disciplina: Práticas em Cultura Popular
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Partindo da cultura popular brasileira surgem opções e estratégias de trabalho para o
meio pedagógico, como aproveitamento dessas manifestações. Conhecimento dos
campos de ação do folclore e sua aplicação em sala de aula.

Bibliografia Básica
RIBEIRO, Darcy.O povo brasileiro – a formação e o sentido do
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 1995
TINHORÃO, José Ramos. Cultura Popular: Temas e Questões.
1 ed. São Paulo: Ed. 34, 2001
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é folclore. Ática. São Paulo,
1988.
Bibliografia Complementar
Tinhorão, José Ramos- Os sons dos Negros no Brasil. Cantosdanças- folguedos- origens. 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2008.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito antropológico.
12 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999
GOMES, Mércio Pereira. Antropologia. 1 ed. 2ª reimpressão. São
Paulo: Contexto, 2009
BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira. Temas e situações. Ática. São
Paulo, 1987.
Cascudo, Luís da Câmara. Antologia do Folclore Brasileiro. 5
ed. São Paulo: Global, 2001.
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Disciplina: Estética e História da Arte - Pré-história ao renascimento
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Noções de Estética e a concepção de que os estudos em História da Arte devam
passar pela compreensão dos diferentes períodos em seus contextos, evitando
“evolucionismos”, orientarão o curso através da apresentação das manifestações da
Pré-história (Paleolítico e Neolítico), as primeiras civilizações (Mesopotâmia e Egito),
a Antiguidade Clássica (Grécia e Roma), a Idade Média e finalmente o Renascimento
que leva ao período Moderno.

Bibliografia Básica
GOMBRICH, Ernst. Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC,
1995.
FARTHING, Stephen. Tudo sobre Arte. Rio de Janeiro: Sextante,
2010.
BARGALLÓ, Eva. Atlas Básico de História da Arte. São Paulo:
Escala Educacional, 2008.
Bibliografia Complementar
COSTA, Cristina. Questões de Arte: o belo, a percepção
estética e o fazer artístico. São Paulo: Ed Moderna, 2004.
PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. São Paulo:
Ática, 2005.
PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2007.
WOLFFLIN Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da
Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
MASON, Antony. História da Arte Ocidental: da Pré-História
ao século XXI. Ed. Rideel, 2010.
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Disciplina: Análise e Técnica de Materiais Expressivos - Escultura
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Breve estudo e análise do desenvolvimento e evolução da escultura; A forma
tridimensional: e estética moderna e o dilema escultórico – escultura ou objeto; O
desenho espacial: fundamentos; O desbastamento e a modelagem; Materiais
expressivos: metal. madeira, pedra, argila, papel, etc. Composição tridimensional e o
objeto;
Bibliografia Básica
WITTKOWER, Rudolf. A Escultura. São Paulo: Martins Fontes,
2001.
HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. São
Paulo: Martins Fontes, 2000.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo – Melhoramentos,
1999
Bibliografia Complementar
GULLAR, Ferreira. Etapas da Arte Contemporânea: Do Cubismo
à Arte Neo Concreta. Rio de Janeiro – RJ: Revan, 1999.
CLARK, T.J. Modernismos. São Paulo – Cosac&Naif, 2003
COSTA, Cristina. Questões de arte: o belo, a percepção
estética e o fazer artístico. São Paulo: Moderna, 2004.
READ, H. Escultura moderna: uma historia concisa. São Paulo:
Martins Fontes, 2003.
KANDINSKY, Wassily; Ponto e linha sobre o plano; São Paulo:
Martins Fontes, 2001
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Núcleo 4 - Ensino e Linguagens em Artes
Disciplina: Fundamentos de Arte-Educação
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Propiciar conhecimentos das tendências pedagógicas e filosóficas da arte-educação
no Brasil e as respectivas influências internacionais. Possibilitar a reflexão a partir de
teóricos e de princípios pedagógicos decorrentes do pensamento educacional
moderno e dos movimentos artísticos contemporâneos aplicados à arte-educação.
Bibliografia Básica
BARBOSA, Ana Mae. Arte-Educação no Brasil. 6º. Ed. São
Paulo: Perspectiva, 2009.
MARTINS, Miriam Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, Maria
Terezinha Telles. Didática do ensino da arte: a língua do
mundo; poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998.
RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante: cinco lições sobre a
emancipação intelectual. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
Bibliografia Complementar
BARBOSA, Ana Mae.A imagem no ensino da arte: Anos 80 e
novos tempos. São Paulo: Perspectiva, 1991.
DEWEY, John. Vida e Educação. In: Os Pensadores. São Paulo:
Abril Cultural, 1980.
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da
visão criadora. São Paulo: Pioneira, 1980.
GOMBRICH, E. H. Arte e Ilusão: um estudo da psicologia da
representação pictórica. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. São Paulo: Martins
Fontes, 2009
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Disciplina: Expressões e Linguagens Artísticas - Música
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Conhecimento da Literatura Musical Popular através dos seus ritmos, toques e
danças. Apreciação Musical: Os Elementos Básicos da Música. Diferenciar diversos
gêneros Musicais. Construção de instrumentos. Prática de Instrumentos Musicais
(Percussão).

Bibliografia Básica
BRITO, Teca Alencar de. Música na Educação Infantil:
propostas para a formação integral da criança. São Paulo: Ed.
Peirópolis, 2003.
TINHORÃO, José Ramos- Os sons dos Negros no Brasil.
Cantos- danças- folguedos- origens. 2 ed. São Paulo:
Editora 34, 2008.
BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira. Temas e situações. Ática. São
Paulo, 1987.
Bibliografia Complementar
CASCUDO, Luís da Câmara. Antologia do Folclore Brasileiro. 5
ed. São Paulo: Global, 2001.
FERREIRA, Martins. Como usar a música na sala de aula. 2. ed.
São Paulo: Contexto, 2002.
WISNIK, José Miguel. O Som e o Sentido- Uma outra historia
das músicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: Um conceito antropológico.
12 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.
CATTANI, Luciana. Maravilhas do Brasil - Festas Populares.
São Paulo: Iluminuras, 2006.
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Disciplina: Análise e Técnica de Materiais Expressivos - Pintura
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Breve história da pintura e suas especificidades; Técnicas, materiais e
procedimentos; A pintura a óleo e a acrílica; Guache e aquarela; Teoria das cores e
aplicações; Exercícios de composição – natureza morta e o nu artístico; Exercícios de
aplicação de matizes e gama cromática; Experimentação pictórica e pesquisa de
materiais expressivos em pintura; Desenvolvimento de projeto pictórico e execução
em painéis de médio e grande porte; Composição de Exposição.
Bibliografia Básica
COSTA, Cristina. Questões de arte: o belo, a percepção
estética e o fazer artístico. São Paulo: Moderna, 2004.
READ, Herbert. A Arte de Agora, Agora. São Paulo: Perspectiva
(debates), s/d.
HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte. São
Paulo: Martins Fontes, 2000.
Bibliografia Complementar
KANDINSKY, Wassily; Ponto e linha sobre o plano; São Paulo:
Martins Fontes, 2001;
GOMBRICH, Ernst. Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC,
1995.
WOLFFLIN Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da
Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
FARTHING, Stephen. Tudo sobre Arte. Rio de Janeiro: Sextante,
2010.
HANS, Belting. O fim da história da arte. São Paulo: Cosac
&Naify.
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Disciplina: Estética e História da Arte - Moderna e Contemporânea
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Considerando o Renascimento como início da Idade Moderna, a disciplina abordará
períodos que o sucedem, apresentando as linguagens pictórica, escultórica e
arquitetônica de forma histórica e culturalmente contextualizada, abrangendo
Maneirismo, Barroco, Neoclassicismo, Romantismo, Realismo, Impressionismo, PósImpressionismo e as vanguardas européias do início do século XX que compõem o
Modernismo e preparam para a compreensão da produção de arte contemporânea,
além de promover discussões teóricas acerca de Estética.
Bibliografia Básica
STANGOS,Nikos (organização). Conceitos de Arte Moderna. São
Paulo: Jorge Zahar Editora, 1999.
STRICKLAND, Carol; BOSWELL, John. Arte Comentada: da préhistória ao pós-moderno. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.
ARGAN, G. Arte Moderna. São Paulo, Cia das Letras, 1999
Bibliografia Complementar
COLI, Jorge. O que é arte?.Coleção Primeiros Passos. São
Paulo: Brasiliense, 2006.
JASON, Anthony F. Iniciação à História da Arte. 3 ed. São Paulo:
WMF - Martins Fontes, 2009.
CORK, Richard; FARTHING, Stephen.Tudosobre Arte. São Paulo:
Sextante,
ARCHER, Michael.Arte Contemporânea: uma história concisa.
SP: Martins Fontes, 2001.
MASON, Antony. História da Arte Ocidental: da Pré-História
ao século XXI. Ed. Rideel, 2010.
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Disciplina: Métodos e Prática do Ensino de Arte na Ed. Infantil e Ens.
Fundamental I
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Esta disciplina proporcionará ao aluno experiências teóricas e práticas dos processos
e métodos de ensino das linguagens da arte na Educação Infantil e Ensino
Fundamental (Séries iniciais). O aluno terá a oportunidade de aplicar o fazerapreciar-contextualizar tendo como referência as teorias e o histórico do ensino e
aprendizagem de artes em escolas de educação básica (infantil e fundamental) no
Brasil, criando competências para desenvolver uma metodologia inerente à disciplina.

Bibliografia Básica
BARBOSA, A. M.; CUNHA, F. P. (orgs.). Abordagem Triangular
no Ensino das Artes e Culturas Visuais. São Paulo: Editora
Cortez, 2010.
BARBOSA, Ana Mae. COUTINHO, Rejane Galvão. (org).
Arte/Educação como mediação cultural e social. São Paulo: UNESP,
2009
MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, M.
Terezinha Teles. Teoria e Prática do Ensino de Arte. São Paulo:
FTD, 2010.
Bibliografia Complementar
BARBOSA, A. M.; CUNHA, F. P. (orgs.). Abordagem Triangular
no Ensino das Artes e Culturas Visuais. São Paulo: Editora
Cortez, 2010.
BRASIL, Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil. Brasília, MEC/SEF, 1998.
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental 1o e 2o ciclos. Brasília:
SEF/MEC, 1997.
IAVELBERG, Rosa.O Desenho Cultivado da Criança. In: Para
gostar de aprender arte: sala de aula e formação de
professores. Porto Alegre: Artmed, 2003.
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos
oitenta e novos tempos. São Paulo: Perspectiva, 2005.
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Núcleo 5 - Expressões e Linguagens Artísticas
Disciplina: Análise e Técnica de Materiais Expressivos - Gravura
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Apresentar as técnicas de produção de imagem através da gravura em metal, bem
como os processos e procedimentos específicos. Contemplar as técnicas de ponta
seca, água tinta e água forte. Desenvolver matrizes em placas de cobre e em outros
suportes de metal. Compor estudos através das técnicas de monotipia e
calcogravura. Analisar obras de artistas primordiais para a história da arte e em
especial da gravura.

Bibliografia Básica
CATAFAL, Jordi e OLIVA, Clara, A Gravura, 1.ª Edição, Editorial
Estampa, Lisboa, 2003.
FAJARDO, E; SUSSEKIND, F. Oficinas Gravura. Ed. SESC
Nacional. Rio de Janeiro, RJ, 1999.
WOLFFLIN Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da
Arte.São Paulo: Martins Fontes, 1996.
Bibliografia Complementar
GOMBRICH, Ernst. Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC,
1995.
FARTHING, Stephen. Tudo sobre Arte. Rio de Janeiro: Sextante,
2010.
ARGAN, G. Arte Moderna. São Paulo, Cia das Letras, 1999
OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação.
16ªed. Petrópolis: Vozes, 1987.
NAVES, R. Goeldi. São Paulo, SP.:,Cosac e Naify. 1999
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Disciplina: Arte e Cultura Digital
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Introdução ao conceito de cultura digital. Reflexão a respeito das novas
interfaces e do impacto em processos artísticos – artes visuais e poesia. Relações
entre ciberculturae educação. Arte participativa, processos de hibridização e
Hipertexto, em diálogo com a história da arte. Panorama dos pioneiros da arte e
tecnologia no Brasil.

Bibliografia Básica
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2007
MACHADO, Arlindo. O sujeito na tela: modos de enunciação
no cinema e no ciberespaço. São Paulo: Paulus, 2007.
ARANTES, Priscila. Arte e mídia. Perspectivas da estética
digital. São Paulo: Ed. SENAC, 2005.
Bibliografia Complementar
BAUDRILARD, Jean. Tela total: meio-ironias do virtual e da
imagem. 2ed. Porto Algre: Sulina, 1999.
McLUHAN, Marshal. Os meios de comunicação como
extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 2002.
LEVY, Pierre. O futuro da internet. SP: Paulus, 2010.

LÉVY, Pierre. Cibercultura(trad. Carlos Irineu da Costa). São
Paulo: Editora 34, 1999,
FLUSSER, Vilem. O mundo codificado. SP: Cosac Naify, 2007.
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Disciplina: História da Arte Brasileira
Carga horária: 66 horas
Ementa:
A disciplina traz um panorama da arte herdada da Europa, mas com singularidades
da produção brasileira através do Barroco, Missão Francesa, Neoclassicismo,
Romantismo e rupturas do século XX a partir do Modernismo. As realizações pós
Semana de Arte Moderna em busca da arte e identidade nacionais. Os
desdobramentos do modernismo nos anos 30 e 40. Os grupos modernistas. As
Bienais de São Paulo. A arte concreta e neo-concreta. O abstracionismo informal no
Brasil. A “pop-art” brasileira. Novas tendências e a contemporaneidade.
Bibliografia Básica
DUARTE, Paulo Sérgio. Arte Brasileira Contemporânea: um
prelúdio. 1 ed. São Paulo: Opus – PLAJAP, 2008.
CARVALHO, Flávio de. Experiência nº 2 realizada sobre uma
procissão de Corpus Christi. São Paulo: NAU Editora, 2001.
PALHARES, Taisa (org.). Arte Brasileira na Pinacoteca do
Estado deSão Paulo. Cosac Naify/Imprensa Oficial/Pinacoteca,
2009.
Bibliografia Complementar
AMARAL, Aracy. Artes Plásticas na semana de 22. São Paulo:
Editora 34, 1998.
VIDAL, Lux (org.). Grafismo Indígena: estudos de
Antropologia Estética. São Paulo EDUSP, 2007
TIRAPELI, Percival. Arte Sacra Colonial - Barroco - Memória
Viva. São Paulo: UNESP / IMESP, 2ed, 2005.
ANDRADE, Oswald de. Estética e política. São Paulo: Globo,
1991.
PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. São Paulo:
Ática, 2005.
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Disciplina: Expressões e Linguagens do Corpo - Dança, performance e
happening
Carga horária: 66 horas
Ementa:
A disciplina oferece a reflexão sobre os conceitos de Happening e Performance.
Aborda as vanguardas dos século XX, os anos 50 e 60 e o pós- modernismo. Explora
sob diferentes formas e aspectos as relações estéticas e antropológicas do corpo, a
partir de quando ele deixa de ser uma representação para ser uma questão da arte.
Abrange questões do corpo-comunicante, da dança e do re-enactment, e omixedmedia (mistura de diversas linguagens artísticas - fotografia, vídeo-dança).

Bibliografia Básica
GLUSBERG, Jorge. A Arte da Performance. São Paulo: Editora
Perspectiva, 2003.
COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo:
Editora Perspectiva, 2002.
CARVALHO, Flávio de. Experiência nº 2 realizada sobre uma
procissão de Corpus Christi. São Paulo: NAU Editora, 2001.
Bibliografia Complementar
VIANNA, Klaus. A dança. São Paulo:Summus, 2005.
McLUHAN, Marshal. Os meios de comunicação como
extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 2002.
BAUDRILARD, Jean. Tela total: meio-ironias do virtual e da
imagem. 2ed. Porto Algre: Sulina, 1999.
LABAN, Rudolf Von, Dança Educativa Moderna. São Paulo: Ícone
Editora, 1990.
SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano, da
cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Editora Paulus,
2003. (Capítulo 8: o corpo biocibernético e o advento do póshumano).
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Disciplina: Métodos e Prática de Ensino de Arte no Ens. Fundamental II
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Esta disciplina proporcionará ao aluno experiências teóricas e práticas dos processos
e métodos de ensino das linguagens da arte no Ensino Fundamental (6º ao 9º anos).
O aluno terá a oportunidade de aplicar o fazer-apreciar-contextualizar tendo como
referência as teorias e o histórico do ensino e aprendizagem de artes em escolas de
Ensino Fundamental no Brasil, criando competências para desenvolver uma
metodologia inerente à disciplina.
Bibliografia Básica
FUSARI, Maria F. de Resende; FERRAZ, Maria Heloisa C. de
T. Arte na educação escolar. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2006.
FERRAZ, Maria Heloisa C. de Toledo; FUSARI, Maria. F. de Rezende
E. Metodologia do ensino de Arte. 2 ed. São Paulo: Cortez,
2008.
BUORO, Anamélia Bueno. Olhos que pintam - a leitura da
imagem e o ensino da arte. São Paulo Educ./ Fapesp / Cortez,
2002
Bibliografia Complementar
MARTINS, Mirian Celeste, PICOSQUE, Gisa e GUERRA, M.
Terezinha Telles. Didática do Ensino de Arte: A Língua do
Mundo-Poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998.
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental 3o e 4o ciclos. Brasília: SEF/MEC, 1998.
MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, M.
Terezinha Teles. Teoria e Prática do Ensino de Arte. São Paulo:
FTD, 2010.
IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte. Porto Alegre:
ARTMED, 2003
COSTA, Cristina. Questões de Arte: o belo, a percepção
estética e o fazer artístico. São Paulo: Ed Moderna, 2004.
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Núcleo 6 - Expressões Contemporâneas de Arte
Disciplina: Análise e Técnica de Materiais Expressivos - Xilogravura
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Apresentar as técnicas de produção de imagem através da xilogravura, bem como os
processos e procedimentos específicos. Contemplar as técnicas de linóleo gravura e
outros suporte de gravura de superfície. Desenvolver matrizes em madeiras
específicas, MDF e Borracha. Compor estudos através das técnicas de monotipia.
Analisar obras de artistas primordiais para a história da arte e em especial da
gravura.
Bibliografia Básica
CATAFAL, Jordi e OLIVA, Clara, A Gravura, 1.ª Edição, Editorial
Estampa, Lisboa, 2003.
FAJARDO, E; SUSSEKIND, F. Oficinas Gravura. Ed. SESC
Nacional. Rio de Janeiro, RJ, 1999.
GOMBRICH, Ernst. Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro:
LTC, 1995.
Bibliografia Complementar
OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação.
16ªed. Petrópolis: Vozes, 1987.
ARGAN, Giulio. Arte Moderna. São Paulo: Cia das Letras, 1999.
NAVES, R. Goeldi. São Paulo, SP.:,Cosac e Naify. 1999
FRANKLIN, Jeová. Xilogravura popular na literatura de
cordel. Brasília: LGE, 2007
FARTHING,
Stephen. Tudo
sobre
Arte.
Rio
de
Janeiro: Sextante, 2010.
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Disciplina: Expressões e Linguagens Artísticas: Artes Cênicas
Carga horária: 66 horas
Ementa:
O estudo e a fundamentação teórica de diferentes abordagens dramáticas na
educação. Metodologias de aprendizagem em Teatro em contextos escolares e nãoescolares. O teatro da cultura popular. Confecção de adereços e objetos para uso em
atividades cênicas.

Bibliografia Básica
SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais na Sala De Aula: O Livro do
Professor. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
FO, Dario. Manual Mínimo do Ator. 2 ed. São Paulo:SENAC,
1999.
JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino do teatro.
Campinas: Papirus, 2001.
Bibliografia Complementar
NOVELLY, Maria C. Jogos Teatrais: Exercícios para grupos e
sala de aula. Campinas: Papirus, 4ed, 1996.
SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. Coleção Estudos nº
62, Editora Perspectiva, 2003
BOAL, Augusto. Jogos para atores e não-atores. RJ: Civilização
Brasileira, 13 ed, 2009
KOUDELA, Ingrid Dormien. Jogos Teatrais. São Paulo:
Perspectiva, 4ed., 2001.
SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais - Fichário De Viola Spolin. São
Paulo: Perspectiva, 2001
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Disciplina: Desenvolvimento de Projeto Artístico - Arte Contemporânea e
Contextos Híbridos
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Análise e reflexão sobre as linguagens e suportes da pós-modernidade e da
hipermodernidade – vídeo arte, intervenção urbana, mídias digitais, vídeo-instalação,
fotografia, etc –, estabelecendo discussões acerca da produção de arte e a
construção de novos sentidos ao longo das últimas décadas do século XX e início do
XXI; O mal estar da pós-modernidade e os reflexos na arte; A crítica de arte
contemporânea e o papel do curador; Efemeridades: o lugar comum; Tempo e
Memória.
Bibliografia Básica
CANTON, C. Tempo e Memória: Temas da Arte
Contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2009
CAUQUELIN, A. Arte Contemporânea, Uma Introdução. São
Paulo: Martins Fontes, 2005
DOMINGUES, D. Arte e Vida no século XXI: Tecnologia,
ciência e criatividade. São Paulo: UNESP, 2003
Bibliografia Complementar
OSÓRIO,Luiz Camillo. Razões da Crítica. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2005
GERHEIM, F. Linguagens Inventadas: Palavra imagem objeto
– formas de contágio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2008
MICHELI, Mário de. As Vanguardas Artísticas. São Paulo –
Martins Fontes, 1991
LIPOVETSKY,
Gilles/
CHARLES,
Sebástian.
Os
TemposHipermodernos, São Paulo – SP, 1995
LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero. São Paulo, 2000.
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Disciplina: Arte-Educação em Museus e Contextos não escolares
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Investigação a respeito de métodos, conteúdos e procedimentos na educação em
museus, galerias, centros comunitários e ONGs. O papel político e cultural das
instituições de educação não-formal. Análise e reflexão sobre os materiais didáticos.
A imaginação criadora e a arte como jogo. A relação entre imagens e palavras.
Bibliografia Básica
MARTINS, Mirian Celeste, PICOSQUE, Gisa e GUERRA, M.
Terezinha Telles. Didática do Ensino de Arte: A Língua do
Mundo-Poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo-SP, 1998: FTD
LEITE, Maria Isabel; OSTETTO, Luciana E. (Org.) Museu,
Educação e Cultura. São Paulo: Papirus, 2005.
BARBOSA, A. M. Parâmetros Internacionais dos Pesquisadores em
Arte Educação. In: BARBOSA, Ana Mae Barbosa (Org.).Arte:
Educação Leitura no Subsolo. São Paulo: Cortez, 1997.
Bibliografia Complementar
PAREYSON, Luigi. Os Problemas da Estética. 2ª ed. São Paulo.
Martins Fontes,2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários
à prática educativa. São Paulo, Cortez, 1996.
ARENDT, Hannah. O que é política?Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1998.
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação.Rio de
Janeiro: Imago, 1977.
CANTON, C. Tempo e Memória: Temas da Arte
contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
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Disciplina: Métodos e Prática de Ensino de Arte no Ensino Médio
Carga horária: 66 horas
Ementa:
Esta disciplina proporcionará ao aluno experiências teóricas e práticas dos processos
e métodos de ensino das linguagens da arte no Ensino Médio. O aluno terá a
oportunidade de aplicar o fazer-apreciar-contextualizar tendo como referência as
teorias e o histórico do ensino e aprendizagem de artes em escolas de Ensino Médio
no Brasil, criando competências para desenvolver uma metodologia inerentes a
disciplina.
Bibliografia Básica
MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma,
reformar o pensamento. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2003
BUORO, Anamelia Bueno. O olhar em construção – uma
experiência de ensino e aprendizagem da arte na escola. São
Paulo: Cortez, 1998.
HERNANDEZ, Fernando. A organização docurrículo por
projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio.
5ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009.
Bibliografia Complementar
BRASIL, Ministério da Educação. Orientações Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio: Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Vol. 1.
Brasília: SEB/ MEC, 2006.
MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, M.
Terezinha Teles. Teoria e Prática do Ensino de Arte. São Paulo:
FTD, 2010.
FERREIRA, Sueli. O ensino das artes: construindo caminhos.
Campinas: Papirus, 2001.
BARBOSA, A. M.; CUNHA, F. P. (orgs.). Abordagem Triangular
no Ensino das Artes e Culturas Visuais. São Paulo: Editora
Cortez, 2010.
FARTHING, Stephen. Tudo sobre Arte. Rio de Janeiro: Sextante,
2010.
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2.18. Trabalho de Conclusão de Curso
A instituição realiza atividades que visam instigar o espírito de investigação
científica, inerente ao ensino de qualidade. Essas atividades são realizadas no âmbito
de projetos interdisciplinares realizados no contexto de cursos de graduação e
também com trabalhos de conclusão de curso, com vistas ao aprendizado de
técnicas e métodos científicos aplicáveis na resolução de problemas.
O Trabalho de Curso (TC) é o resultado do esforço de síntese, realizado pelo
aluno, para articular os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com o processo
de investigação e reflexão acerca de um tema de seu interesse. Desta forma, referese a uma dissertação científica, do cunho monográfico iniciático, que os alunos
concluintes devem elaborar. Procurou-se, por meio desta exigência, criar espaço
para os estudantes iniciarem-se no campo da pesquisa, buscando ampliar os
conhecimentos acumulados ao longo da graduação.
Neste curso, o Trabalho de Curso (TC) é um componente curricular
obrigatório, a ser desenvolvido em grupos de duas a quatro pessoas, realizado sob a
supervisão docente e avaliado por professores avaliadores formada por docentes,
com possibilidade de ter em sua composição também profissionais convidados.
O processo de elaboração do TC no Curso de Artes Visuais do UniÍtalo já se
inicia no segundo núcleo, quando os alunos tomam contato com as normas e
metodologias de pesquisa. Nesta disciplina, já é realizada uma primeira sensibilização
dos alunos sobre a importância da pesquisa e de como é fundamental que na
trajetória do curso possam ir localizando suas áreas de interesse. No quinto núcleo
os alunos iniciam a elaboração do TC, que é acompanhada pelo professor orientador
em encontros quinzenais, que perdurarão até o sexto núcleo, onde ao final do
semestre acontece a comunicação oral do TC.
A apresentação do TC ocorre em sessão pública, isto é, aberta a alunos,
professores e demais interessados, por diferentes razões. A primeira, porque deve
obedecer ao princípio de transparência, ou seja, seus critérios de avaliação de
qualidade devem ser conhecidos e apreciados pelo corpo discente e docente. A
segunda razão é porque o momento de apresentação dos TC significa a culminância
do trabalho desenvolvido por todo o corpo docente - e não de uma única disciplina ao longo do processo de formação dos concluintes do curso. Os melhores trabalhos
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poderão ser publicados pela Instituição, se autorizados pelo autor (aluno) e pelo
professor orientador.
Há um regulamento do Trabalho de Curso para toda a IES, aprovado pelos
órgãos competentes, que disciplina o processo de elaboração, apresentação e
avaliação de monografias de graduação dos cursos do UniÍtalo, incluindo a escolha
do tema e a conseqüente orientação docente.
De maneira geral, o TC tem como objetivos fazer com que o aluno seja capaz
de:
identificar objeto a ser pesquisado dentro da área do curso;
“problematizar”, cientificamente, seu objeto de estudo dentro da área do
curso;
desenvolver hipóteses para o tema;
desenvolver objetivos gerais e específicos;
estruturar um quadro de referência teórica que possa fundamentar seu
projeto;
redigir um trabalho de cunho científico;
conhecer e aplicar as normas da ABNT;
submeter-se a uma banca de avaliação, expondo seu trabalho com clareza e
coerência argumentativa;
O regulamento para o Trabalho de Curso, aprovado pelo colegiado, traz os
critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação do TC, além das diretrizes
técnicas relacionadas com a sua elaboração. Este documento, chamado Manual para
a Elaboração de TC, encontra-se disponível na copiadora.
2.19. Estágio supervisionado
O estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Artes Visuais do
UNIITALO segue as orientações do item 2.5.6 do PDI (pp. 335-340), compreendendo
a Educação como um dos eixos dos processos formativos, vinculada ao mundo do
trabalho e das práticas sociais como o caminho para o desenvolvimento de uma
Nação e, em se tratando da formação de professores, licenciados e aptos para atuar
na Educação Básica, a dimensão da prática pedagógica torna-se da maior
importância no contexto educacional. A formação dos discentes e o seu
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desenvolvimento profissional preconizam um olhar mais amplo na busca de um
mundo mais esclarecido; onde as diversas áreas do conhecimento se complementam
sendo capazes de alcançar a tão almejada educação de qualidade para todos. Nesse
contexto, o discente, durante o período do estágio, tem a oportunidade de
desenvolver competências, visando a sua total qualificação, no sentido mais amplo
da palavra e contemplando além da exigência legal e sua inserção no mercado de
trabalho.
Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional,
exercidas em situações reais de trabalho, com ou sem vínculo empregatício. O
estágio curricular, como procedimento didático-pedagógico, é uma atividade
intrinsecamente articulada com as demais atividades acadêmicas. A concepção que
dá alicerce para o estágio supervisionado está fundamentada no princípio da açãoreflexão-ação e também da interação social.
O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório para todos
os alunos do curso de Artes Visuais observadas as disposições curriculares. O Estágio
Supervisionado neste curso possui carga horária de 400 horas. Para cada aluno é
obrigatória a integralização de carga horária total do estágio e nela não se incluem
as horas destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades.
Os estágios são coordenados pelas respectivas Coordenadorias, que designam
docentes supervisores. À Coordenadoria cabe elaborar o plano de desenvolvimento
das atividades do estágio supervisionado do curso e acompanhar a atuação dos
docentes responsáveis. Aos supervisores de estágio cabe orientar o aluno estagiário,
bem como supervisionar a elaboração do relatório correspondente.
Os estágios propiciam a complementação do ensino e da aprendizagem e são
planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com as
normas do Manual de Estágio do curso, devidamente aprovados pelos órgãos
competentes e disponível para todos os alunos e professores na copiadora e no site
do UniÍtalo. Os estágios constituem-se em instrumentos de integração, em termos de
treinamento prático, de aperfeiçoamento profissional e de relacionamento humano.
O Estágio Supervisionado tem cumprido de forma eficiente o papel de elo
entre os mundos acadêmico e profissional ao possibilitar ao estagiário a
oportunidade de conhecimento das diretrizes e do funcionamento das organizações e
suas inter-relações com a comunidade.
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A realização de estágios é vista no UniÍtalo como mais uma forma – porém
não a única – de aproximar os alunos das necessidades do mundo do trabalho,
criando oportunidades de exercitar a prática profissional, além de enriquecer e
atualizar a formação acadêmica desenvolvida nos Cursos. A troca de experiência em
um ambiente de trabalho real, porém sob supervisão de um docente, fará com que o
novo profissional se torne mais preparado para atuar em diferentes áreas
relacionadas à sua formação acadêmica.
O estágio não é apenas o momento de aplicação do que foi aprendido, mas
sim a explicitação da indissociabilidade entre a teoria e a prática. O Centro
Universitário Ítalo-Brasileiro não compartilha com a visão dicotômica de que na
escola se aprende a teoria e no estágio, desenvolve-se a prática. Teoria e prática
permeiam os cursos em seus diversos componentes curriculares, sendo o Estágio
Supervisionado um deles.
Sendo assim, de um lado, o estágio constitui-se em uma etapa fundamental
no processo de qualificação dos sujeitos para o mercado e a vida profissional, e, de
outro, uma verdadeira estrutura de relação entre a organização (empresa, hospital,
escola) recebedora dos estagiários e o UniÍtalo.Hoje, já é consagrada a concepção
de que a empresa, concedente de estágios, está participando ativamente do
processo de formação profissional dos estudantes, tornando-se colaboradora dos
objetivos educacionais e atendendo às próprias aspirações de renovação ou
ampliação do quadro funcional. Isso se processa numa via de mão dupla, enquanto
colaboradora,

beneficia-se

também

da

melhoria de

qualificação

geral

dos

profissionais disponíveis no mercado de trabalho. A nova realidade da economia
exige essa aproximação entre instituições de ensino e instituições de ensino superior.
Do ponto de vista operacional, o Estágio Supervisionado deste curso é regido
por Regulamento próprio, devidamente aprovado pelos órgãos competentes, onde
estão dispostos os procedimentos administrativos e acadêmicos referentes à sua
execução.
Sendo assim, o Estágio Supervisionado é regido pelas seguintes diretrizes:
Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas competências,
analisar situações e propor mudanças nas organizações em que estiver
estagiando, oferecendo aos alunos situações nas quais eles assumem-se como
sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem;
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Complementar

o

processo

de

ensino-aprendizagem,

através

da

conscientização das deficiências individuais e incentivar a busca do
aprimoramento pessoal e profissional nos alunos/estagiários;
Fortalecer a passagem da vida de estudante para a vida profissional, abrindo
ao estagiário mais oportunidades de conhecimento da filosofia, diretrizes,
organização e funcionamento das organizações e da comunidade;
Promover a integração do UniÍtalo/Comunidade;
Relacionar os conteúdos do curso e das situações de aprendizagem com os
muitos contextos de vida social e pessoal, de modo a desenvolver no aluno a
capacidade de relacionar o aprendido com o observado, a teoria e suas
conseqüências e aplicações práticas.
Promover as trocas de experiências de práticas profissionais dos discentes.
Promover as trocas de experiências de supervisores e de gestores da atividade
de estágio.
O estágio do Curso de Artes Visuais está dividido em três etapas:
ETAPA I - Correspondente ao 4º núcleo do Curso.
Estágio nas séries iniciais – 100 horas
ETAPA II - Correspondente ao 5º núcleo do Curso
Estágio no Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries – 150 horas
ETAPA III – Correspondente ao 6º núcleo do Curso.
Estágio no Ensino Médio – 150 horas
Além dos estágios supervisionados curriculares, o Centro Universitário ÍtaloBrasileiro pode firmar convênios para oferecer aos alunos oportunidades para
realizarem estágios extracurriculares, como medida aprimoradora das atividades de
ensino e ensejar a empregabilidade dos alunos, inserindo-os no ambiente de seu
futuro mercado de trabalho.
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2.20. - Práticas Educativas de Artes Visuais e Seminários Temáticos
As atividades de Práticas Educativas de Artes Visuais e Seminários Temáticos
cumprem papel fundamental para a formação do profissional de Artes Visuais,
viabilizando durante a formação do educando o desenvolvimento de discussões
aprofundadas sobre os temas da área, no sentido de complementar a formação bem
como permitir o acesso a discussões de atualidades no universo em que o curso se
insere, propondo debates com outros profissionais da área, bem como a troca de
experiências de educação formal ou não formal. A constituição desta disciplina se faz
por meio da execução de um projeto interdisciplinar, em grupo, realizado em cada
semestre a partir do 3º núcleo.
Justificativa:
O desenvolvimento dos projetos interdisciplinares de aplicação previstos para
o desenvolvimento desta disciplina objetiva promover nos alunos o sentido da busca,
da pesquisa, além de favorecer a experimentação com atividades de aplicação
supervisionada por professores orientadores em instituições da área de educação,
Artes Visuais e Arte-Educação.
Através do desenvolvimento da pesquisa, ao buscar subsídios para a
montagem de um relatório das atividades desenvolvidas a partir de uma abordagem
interdisciplinar, o aluno exercitará suas capacidades de análise e síntese além do
aumento da experiência da escrita, favorecendo a familiarização das normas da
ABNT, elementos necessários para a inserção nos meios de pesquisa acadêmica bem
como para a elaboração do trabalho de conclusão de curso.
A prática de projetos tem caráter acadêmico e profissional, teórico e prático,
visando

a

interdisciplinaridade

e

as

possibilidades

da

transdiscipinaridade,

proporcionando o desenvolvimento da criatividade, a atitude educativa e a
consciência das múltiplas linguagens que compõem o universo do ensino e prática da
Arte, capacitando o discente para a futura prática pedagógica ou atuação em
contextos não escolares para o ensino da Arte.
A prática aqui solicitada objetiva a sólida formação do profissional da área de
Arte com a compreensão de práticas interdisciplinares e transdisciplinares onde a
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atividade de pesquisa e aplicação se tornem exercícios constantes da ampliação de
repertório e expressões dos futuros profissionais da área. Desta forma pesquisar,
experimentar, testar, observar, compor através de diferentes formas, processos,
materiais e atividades, são exercícios para a compreensão das inúmeras
possibilidades presentes na composição e proposição de um projeto de aplicação de
Arte.
Objetivos Gerais:
 Propiciar aos alunos o entendimento inicial em relação à atividade projetual do
profissional de Arte. Tal projeto envolve as características recorrentes no
desenvolvimento

do

mesmo,

bem

como

as

etapas

metodológicas:

identificação e proposição do problema, pesquisa, análise de dados,
desenvolvimento e solução.
Objetivos Específicos:
 Propiciar conhecimento teórico e prático sobre a área de Arte, ampliando
caminhos e repertórios para futuras atividades profissionais.
 Propiciar

conhecimento

teórico

e

prático

sobre

aplicações

inter

e

transdisciplinares na área de Arte.
 Estabelecer relações entre a pesquisa teórica e o objeto de estudo que
poderão ser utilizados nas futuras atividades profissionais.
 Ampliar repertório téorico e prático em atividades de aplicação.
 Proporcionar reflexões para futuras pesquisas na área de Arte com vista ao
desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso e/ou projetos de
aplicação.
Organização dos grupos de trabalho
O desenvolvimento das atividades deverá seguir um projeto interdisciplinar,
onde os alunos, organizados em grupos de 4 (quatro) a 6 (seis) discentes,
escolherão uma das linhas de pesquisa e instituição onde aplicarão as atividades de
pesquisa conforme orientação do professor orientador.
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A formação dos grupos deverá ser encaminhada para aprovação do professororientador, sendo um dos discentes nomeado representante do referido grupo.
Caso haja a necessidade de troca de algum membro do grupo, a mesma
somente poderá ser feita com a aprovação do professor orientador.
Após a 4ª semana de atividades não poderão ocorrer trocas entre os discentes
e grupos.
Metodologia:
A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda
ação desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa.
É a explicação do tipo de pesquisa, do instrumental utilizado (questionário,
entrevista etc), do tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do
trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo
que se utilizou no trabalho de pesquisa.
A metodologia escolhida para o desenvolvimento das atividades dos
Seminários Temáticos será a de Pesquisa de Campo, observando os fatos da forma
como ocorrem estabelecendo relações entre as possíveis variáveis e os objetivos do
projeto e, em reuniões de orientação, reformulando caminhos e atividades quando
houver necessidade.
A pesquisa de campo acontece com a observação dos fatos e fenômenos
exatamente com ocorrem no ambiente real, à coleta de dados referentes aos
mesmos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados com base na
fundamentação do projeto proposto anteriormente, objetivando compreende e
explicar o problema pesquisado.
Aliada à aplicação da pesquisa de campo, a metodologia de pesquisa-ação
constitui-se de importante aliada para a aplicação do projeto. Tal como indica o
nome, a pesquisa-ação visa produzir mudanças (ação) e compreensão (pesquisa) e,
ao desenvolver um projeto, tais dados podem oferecer importante contribuição para
sua elaboração. Suas possibilidade de uso são muito grandes, desde a ação de um
professor em sua própria sala de aula, quanto a de um pesquisador em grande
escala para implantação de projetos maiores, que visem mudanças conceituais em
determinada área de estudo. "Cohen e Manion (1990), apontam três possibilidades:
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o professor individual que trabalha em uma sala de aula para produzir determinadas
mudanças ou melhorias no processo de ensino-aprendizagem; a pesquisa feita por
um grupo que trabalha solidariamente, assessorados ou não por um pesquisador
externo e, em último lugar, um professor ou professores que trabalham com um
pesquisador ou uma equipe de pesquisa com um relacionamento permanente."1
Linhas de pesquisa:
Entendendo que a Arte oferece abordagens inter e transdicisciplinares, a
escolha de uma linha de pesquisa constitui-se na escolha de uma linha mestra,
prevendo-se a possibilidade de encontro entre as linhas de pesquisa ora propostas
para a elaboração deste projeto de trabalho.
 História da Arte
 Linguagens e Expressões Artísticas
 Cultura Brasileira
 Arte-educação
Avaliação
A avaliação dos Seminários Temáticos será desenvolvida de forma contínua,
em nível qualitativo, conforme acompanhamento do professor orientador, em
reuniões previamente agendadas e, em nível quantitativo em três etapas conforme a
sistemática de avaliação da instituição (N1, N2 e N3), com média mínima para
aprovação 6,0 (seis), sendo:
 N1

–

Avaliação do

Projeto

de

Trabalho (aplicabilidade, elaboração,

formatação)
 N2 – Avaliação dos resultados apresentados e da apresentação para as bancas
(coerência com o projeto, objetivos e aplicabilidade)
 N3 – Avaliação do Relatório de Trabalho (elaboração, resultados, formatação)
A presente disciplina está programada com uma carga horária de 66 horas
(semestral) sendo distribuída da seguinte forma:
1

http://jarry.sites.uol.com.br/pesquisacao.htm em 28/08/11

80

 Elaboração do Projeto – 14 horas
 Desenvolvimento do Projeto (prática) – 30 horas
 Montagem do relatório de trabalho – 20 horas
 Apresentação do Seminário – 2 horas
Elaboração do Projeto de Trabalho
A partir da escolha da linha de pesquisa e instituição a ser aplicada a referida
pesquisa, cada grupo deverá elaborar um projeto de trabalho, contendo os seguintes
tópicos:
 Nome do projeto
 Público-alvo
 Linhas de pesquisa (principal / secundárias)
 Objetivos e Metas
 Etapas previstas
 Organização dos espaços
 Seleção de Materiais / Equipamentos
 Observação / Registro / Avaliação
 Resultados / Fechamento
 Cronograma
O projeto deverá ser entregue digitado, de acordo com as normas da ABNT,
em data marcada pelo professor orientador.
Aplicação da Pesquisa
A partir da elaboração do projeto de trabalho, aprovado pelo professor
orientador e instituição escolhida, o grupo deverá aplicar a proposta de pesquisa de
campo de acordo com o cronograma de trabalho.
No desenvolvimento do trabalho o grupo poderá solicitar orientação, em caso
de dúvidas, para replanejamento das atividades, caso haja necessidade.
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Elaboração do Relatório Final e Apresentação do Seminário
Ao término do desenvolvimento da pesquisa de campo, cada grupo deverá
desenvolver um relatório final contendo os resultados obtidos no decorrer das
pesquisa bem como preparar uma apresentação em Power point a ser utilizada em
data posteriormente marcada para apresentação de seu trabalho aos professores e
demais alunos. Cada grupo terá de 15 a 20 minutos para sua apresentação ficando,
a encargo do professor orientador, a montagem ou não de uma banca com argüição.
A apresentação será avaliada de forma quantitativa, com nota de 0 a 10, pelo
professor orientador ou, em caso de banca, resultante da média simples das notas
atribuídas pelos professores participantes da banca.

2.21. Atividades Complementares
A inclusão das Atividades Complementares nos currículos dos cursos de
graduação foi motivada pela necessidade de se estimular a prática de estudos
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e
contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o
mundo do trabalho, sem que essas atividades confundam-se com o Estágio
Supervisionado.
As atividades complementares visam diversificar a trajetória acadêmica dos
discentes, ampliando o espaço de participação do aluno como sujeito ativo no
processo didático-pedagógica e a buscar formações diversas de acordo com suas
aptidões e oportunidades.
Compreende-se como atividade complementar toda e qualquer atividade não
prevista entre as atividades e disciplinas, obrigatórias e eletivas, do currículo pleno
dos cursos de graduação que seja considerada útil pela instituição de ensino para a
formação do corpo discente, independentemente de ser a atividade oferecida pelo
Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, ou por qualquer outra instituição, pública ou
privada.
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Em se tratando do curso de Artes Visuais amplia-se a necessidade de que os
alunos ampliem seu repertório artístico-cultural, o qual apresentam de forma
empobrecida quando do ingresso no referido curso. Para esta ampliação faz-se
necessário que os alunos frequentem espaços não escolares para conhecerem
produções artísticas de nível e ao mesmo tempo complementem a formação
oferecida pelas disciplinas do curso. Tal necessidade se faz maior ao enfocarmos
que o aluno egresso do curso de Artes Visuais do Uniítalo está apto a atuar em
exposições, museus e outros contextos não escolares, o que constitui inovação na
formação de arte-educadores.
O desenvolvimento de Atividades Complementares tem como objetivos
fundamentais:
1. Aprimorar a formação integral dos alunos, possibilitando o desenvolvimento
de competências, enriquecimento curricular, diversificação temática, aprofundamento
interdisciplinar e aquisição de experiências e/ou conhecimentos não contemplados
pelas disciplinas e outros componentes curriculares, tornando os cursos mais
dinâmicos, estimando a capacidade criativa dos alunos e sua co-responsabilidade no
processo formativo;
2. Permitir um contato, já desde o início do curso, por parte do estudante,
com as atividades e situações inerentes à carreira por ele escolhida;
3. Qualificar o aluno, desenvolvendo de forma complementar aos demais
componentes curriculares, competências procuradas pelo mercado, tais como perfil
empreendedor, iniciativa, liderança, autoconhecimento, perseverança e habilidade
em lidar com obstáculos, mudanças e transformações;
3. Proporcionar a vivência prática e situações que contribuam para seu
crescimento pessoal e profissional, bem como contribuir para o atendimento das
necessidades da comunidade, participando de ações que sejam um incentivo ao
exercício da cidadania;
4. Dar visibilidade ao aluno e à Instituição.
As atividades complementares podem envolver programações de workshops,
participação

em

semanas

temáticas,

congressos,

seminários,

conferências,

simpósios, entre outras práticas e outros eventos relacionados à sua área de
formação, visitas às empresas / organizações; teatros (peças, concertos etc),
exposições, trabalhos de campo (visitas técnicas) na comunidade; atividades e
cursos de extensão; atuação em núcleos temáticos; estágios extracurriculares;
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publicação de trabalhos; participação em órgãos colegiados; monitoria, trabalhos
voluntários, programas de pesquisa integrados, projetos de extensão, dentre outras.
A flexibilidade é muito importante para o aluno, que aperfeiçoa sua formação
de acordo com suas convicções, e para o curso, que vence a estagnação e se
comunica de maneira mais direta com demandas acadêmicas e sociais do momento
presente.
As Atividades Complementares constituem-se um componente curricular
previsto no Curso de Artes Visuais, tendo o aluno a obrigatoriedade de cumprir 200
horas dessas atividades para obter o diploma, mediante acompanhamento do NAC –
Núcleo de Atividades Complementares. Os dispositivos que regulamentam tais
atividades, suas características, normas de cumprimento e funcionamento são
disciplinados em manual próprio, devidamente aprovado pelos órgãos competentes,
e disponível para todos os alunos e professores na copiadora ou no site do UniÍtalo.
2.22. Metodologia de ensino e aprendizagem
A metodologia utilizada no Curso de Licenciatura em Artes Visuais utiliza os
princípios presentes no item 2.5.4 do PDI, ou seja: - “o educando como centro do
processo ensino-aprendizagem; - ensino articulado com as práticas de investigação e
as atividades de extensão; - metodologias de ensino inovadoras, apoiadas em
tecnologia educacional contemporânea;metodologias de avaliação da aprendizagem
que levem em consideração todo o processo educativo e não, apenas, testes, provas,
etc.; - uso da iniciação científica e da monitoria como instrumentos de
aprendizagem” (p. 332).
Não há como dissociar as práticas pedagógicas vigentes em uma instituição do
perfil de seu aluno. Os estudantes do UniÍtalo apresentam características próprias
que precisam ser consideradas quando se trata de estabelecer parâmetros
pedagógicos a que devem se vincular. São, em sua maioria, alunos trabalhadores, de
classe média baixa. Naturalmente que estas especificidades implicam em algumas
dificuldades, como o próprio estágio em que se encontra a maioria dos estudantes
ao iniciar os cursos. Trata-se, em muitos casos, de um estudante que apresenta
deficiências de formação da educação básica que precisam ser enfrentadas
abertamente para que o ensino superior cumpra sua finalidade.
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Atuar pedagogicamente junto a um segmento de estudantes que apresenta
deficiências de formação oriundas do ensino médio impõe estabelecer estratégias
claras e objetivos factíveis para o nível de educação superior. Trata-se aqui de
motivar e formar um aluno trabalhador, que custeia sua própria formação, e que, um
ponto muito positivo, tem clareza de seus propósitos.
A emergência de novos cursos para além das instituições mais tradicionais vai
também impor a adoção de novas metodologias de ensino e aprendizagem e práticas
pedagógicas que permitam que os objetivos de uma formação consistente sejam
alcançados.
Os princípios metodológicos e as práticas pedagógicas deste projeto de curso
são estabelecidos em consonância com o PPI e PDI, observados os critérios que
favoreçam as atividades de ensino de grupo, estudos teóricos e atividades práticas.
A proposta metodológica para o curso de Artes Visuais do Uniítalo está
fundamentada na articulação teoria-prática dentro de uma abordagem inter e
transdisciplinar, que articule os três eixos que norteiam o campo de atuação da
universidade: ensino, pesquisa e extensão.
Uma concepção de articulação teoria-prática engloba múltiplas maneiras de
acontecer na formação docente, partindo da atuação dos docentes do curso. Assim,
a prática acontece articulada ao restante do curso, permeando toda a formação do
aluno que se desenvolve enquanto ser criativo e produtor de saberes e
conhecimentos.
As abordagens inter e transdisciplinar têm como tarefa a integração das
disciplinas a fim de superar o caráter disciplinar, fragmentado, proporcionando ao
aluno um diálogo permeado por diferentes configurações epistêmicas.
Este curso busca o desenvolvimento de programas que privilegiem o uso e a
adequação de recursos audiovisuais, de novos métodos e estratégias diversificadas,
visando sempre o aperfeiçoamento do trabalho acadêmico e a realização de aulas
dinâmicas, por meio das quais o aprendizado ganha significação.
Um currículo centrado em competências implica em um ambiente pedagógico
caracterizado pela adoção de alternativas metodológicas diversificadas, dinâmicas e
ativas, centradas no estudante como protagonista do seu próprio aprendizado. As
competências são mobilizadoras de conhecimentos que objetivam dar respostas a
uma situação problema evidenciada na realidade, bem como uma ação eficaz que
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corresponda a esta mesma realidade. Tal atitude remete a uma postura reflexiva do
sujeito frente ao conhecimento e à tomada de decisão.
Nesta ação, a prática educativa ganha destaque, visto que deve levar em
consideração que: os conhecimentos são recursos para serem instrumentalizados e
sistematizados e não pacotes fechados, fragmentados e linearizados.
Desenvolver competências nos estudantes, ao invés de meramente transmitir
conhecimentos e conteúdos, altera as metodologias de ensino e aprendizagem, como
o exercício do trabalho docente. Tanto aqueles que ensinam quanto os que
aprendem tornam-se interlocutores da realidade e de suas práticas profissionais e
pessoais.
As fontes de informação são muitas e variadas e não residem exclusivamente
no docente, exigindo dele um outro tipo de mediação para dirigir o processo de
ensino-aprendizagem, visto que a adoção deste tipo de currículo reposiciona os
conhecimentos e conteúdos como recursos (ao invés de serem um fim em si
mesmos) e exige que o professor assuma a tarefa de mediação do processo de
formação, participando de processos e/ou projetos de pesquisa ou de aplicação dos
conhecimentos.
As práticas e métodos são válidos em função da mediação pedagógica que o
estudante necessita e, dessa maneira, há necessidade em adaptá-las às
competências do perfil profissional desejado.
A atuação do docente em sala de aula deve levar o estudante também a
aprender a aprender, ou seja, aprender determinadas habilidades que incluem a
organização de dados e ações, o planejamento prévio do trabalho, exercícios de
aplicação, práticas de laboratório, intercâmbio de informações, programas autoinstrucionais, leitura e interpretação de textos científicos e de manuais.
Outras atividades possíveis são aquelas que envolvem o estudante em intenso
processo de síntese e aplicação de conhecimentos, permitindo ancorá-los na reflexão
– ação – reflexão, como a resolução de problemas, a pesquisa e as experiências em
laboratório, os projetos livres e dirigidos, os debates e as visitas culturais e técnicas
orientadas,

os

workshops e oficinas, permitindo o trabalho em projetos

experimentais simulados e em projetos de casos reais.
Há necessidade também das atividades que propiciem o desenvolvimento de
atitudes e das habilidades interpessoais e estas devem ser transcorridas com
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trabalhos em equipes, debates e fóruns de discussão. Na medida em que a
automação avança, os cargos e funções disponíveis no mercado são cada vez mais
voltados a pessoas, à interação, à comunicação e ao trabalho em equipe. Ao
valorizarmos as interações, não estamos esquecendo que a sala de aula tem papéis
que precisam estar bem-definidos, mas também queremos reforçar que estes papéis
não estão rigidamente constituídos, ou seja, o professor vai, sim, ensinar o seu
aluno, mas este poderá aprender também com os colegas mais experientes ou que
tiverem vivências diferenciadas. Ao professor caberá, ao longo do processo, aglutinar
todas as questões que apareceram e sistematizá-las de forma a garantir o domínio
de novos conhecimentos por todos os seus alunos.
A prática pedagógica centrada no desenvolvimento de competências estimula
o corpo docente a criar novos meios facilitadores da aprendizagem, o que implica em
permanente pesquisa e troca de informações entre os atores desse processo.
Para garantir que a aula seja, de fato, o espaço de vivência pedagógica
desejável, o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro entende:
o professor como co-responsável pela construção de um ambiente de
sociabilidade acadêmica e de respeito mútuo; pela construção de uma atitude
empreendedora nos alunos e pela transformação do aluno em um estudante
cada vez menos dependente da figura do professor e mais autônomo em seu
processo de aprendizagem;
o

professor

como

coordenador

do

processo

ensino-aprendizagem:

observando, orientando, acompanhando, avaliando, replanejando, criticando
(a sua turma, a sua própria aula e o processo).
Para que o professor assuma esse papel é necessário que planeje previamente
suas aulas, considerando o Projeto Pedagógico do Curso, o Plano de Ensino
específico da disciplina, as competências que pretende desenvolver, os conteúdos
que trabalhará para alcançar as competências desejadas, a bibliografia que utilizará,
além de deter domínio dos temas e conceitos e possuir liderança democrática. Além
disso, deve:
adotar estratégias de ensino diversificadas que mobilizem menos memória e
mais o raciocínio e outras competências cognitivas superiores, bem como
potencializem a interação entre aluno-professor e aluno-aluno;
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tratar os conteúdos de modo contextualizado, por meio do aproveitamento
das relações dos conteúdos e dos contextos com o intuito de se dar
significado e utilidade ao aprendizado, desenvolvendo nos alunos as
competências especificadas nos Planos de Ensino e no Projeto Pedagógico do
Curso.
Ou seja, é essencial que se estabeleçam relações entre o mundo, os alunos e
a disciplina, que se desenvolvam habilidades de pensamento adquiridas em aulas
que não privilegiam a transmissão de conteúdos prontos, acabados.
Entre as diversas metodologias de ensino-aprendizagem utilizadas no UniÍtalo,
destacam-se as seguintes atividades: aulas expositivas, aulas dialogadas, dinâmicas
de grupo, leituras comentadas, fichamentos, visitas técnicas, aulas práticas em ateliê
e demais espaços multidisciplinares (sala rítmica, teatro etc), estudos de meio,
seminários, simpósios, palestras, desenvolvimento de projetos em equipes, pesquisa
bibliográfica.
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2.23. Sistema de Avaliação da Aprendizagem
No tocante a processos complexos como o de formação educacional, dado à
interação de sujeitos historicamente inseridos, os resultados e estratégias estão em
constante mudança.
A base do sistema educativo encontra-se na sala de aula, entendendo-a como
ambiente onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem. É justamente nele que é
forçoso trabalhar de forma conseqüente. Isso significa, antes de tudo, em
observar/acompanhar o que ocorre na sala de aula, e assim ter condições concretas
para orientar/acompanhar o que nela se desenvolve. Observar, acompanhar e
orientar são momentos de um ciclo pedagógico que se completa com a avaliação.
Nesta perspectiva, a avaliação é entendida, particularmente, como instrumento de
replanejamento.

Está

claro

que,

feita

a

avaliação,

retorna-se

à

observação/acompanhamento até nova avaliação/acompanhamento.
O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro estabelece as seguintes diretrizes para o
processo de avaliação do desempenho escolar:
Todo instrumento de avaliação deve procurar validar não só o conhecimento
obtido pelo aluno, mas sim a capacidade do mesmo em colocá-lo em prática
na solução de problemas reais, de forma ética e aceita pela sociedade;
Os instrumentos de avaliação devem ser coerentes com a proposta do curso
em questão e com este Projeto Pedagógico Institucional;
No processo de avaliação e também nos instrumentos, os docentes devem
explicitar claramente quais são as metas, os critérios e os padrões de
avaliação;
Na medida do possível, os instrumentos de avaliação devem propor ou simular
situações reais a serem enfrentadas pelos alunos em seus ambientes de
trabalho, já que elas são indicadoras de possibilidades de interdisciplinaridade;
A avaliação deve ser realizada no contexto de aprendizagem, ou seja, em
interação com as características dos alunos que estão sendo avaliados.
O

Sistema

de

Avaliação

do

desempenho

escolar

do

UniÍtalo

é

a

operacionalização dessa diretriz e ocorre da seguinte forma: A avaliação do
rendimento escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a freqüência e o
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aproveitamento do aluno. Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter, no
mínimo, sessenta pontos, ou seja, média ponderada seis e a freqüência mínima de
setenta e cinco por cento em cada disciplina.
A aferição do aproveitamento incide sobre o domínio do conjunto de
conhecimentos e competências propostos no plano de ensino de cada disciplina em
consonância com o perfil profissiográfico delineado para cada curso, respeitados os
parâmetros regimentais.
Compete ao professor planejar, elaborar e aplicar métodos distintos e
continuados de avaliação, contidos nos planos de ensino, como avaliações escritas,
relatórios, seminários, painéis, pesquisas bibliográficas e de campo, visitas técnicas a
empresas ou locais afins ao conteúdo programático da disciplina, estudo de casos,
monografias, trabalhos específicos, etc, sendo que os resultados devem ser dados ao
conhecimento do aluno, após a sua atribuição.
A Nota Final de cada disciplina é o resultado da Média Ponderada de:
 Primeira Nota - NI, com peso 1, resultante de atividades desenvolvidas no
primeiro bimestre letivo, conforme estratégias previstas no plano de ensino da
disciplina.
 Segunda Nota - NII, com peso 7, resultante, obrigatoriamente de prova
composta por 12 questões de múltipla escolha e duas questões dissertativas
semestral. Em se tratando de disciplinas desenvolvidas na prática de Ateliê, a
avaliação será desenvolvida de forma processual, durante estas aulas, levando
em conta a participação e evolução do desenvolvimento do projeto
desenvolvido pelo aluno.
 Terceira Nota - NIII, com peso 2, resultante da avaliação do desempenho do
aluno no semestre e definida no plano de ensino de cada disciplina.
Ressalvados os casos previstos no Regimento Geral, atribui-se zero ao aluno
que não comparecer às atividades de avaliação previstas no plano de ensino da
disciplina ou se utilizar-se de meio fraudulento na participação das mesmas.
As notas parciais são expressas em grau numérico em pontos e meios pontos.
As datas de realização das provas da Segunda Nota - NII, bem como os prazos da
entrega dos resultados de NI, NII e NIII à Secretaria Geral, devem constar do
Calendário Escolar. A divulgação da Nota II será precedida da vista de prova. É
facultado ao aluno o pedido de revisão de notas e faltas desde que o faça por meio
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de requerimento no prazo de três dias da divulgação das mesmas. O aluno ausente à
prova NII, poderá requerer Prova Substitutiva - PS, desde que no prazo fixado no
Calendário Acadêmico.
É promovido ao período letivo seguinte o aluno aprovado em todas as
disciplinas da série cursada, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência em
até duas disciplinas.
O aluno retido na série é obrigado a cursar as disciplinas nas quais ficou
retido, podendo incluir na sua matrícula disciplinas de séries futuras, desde que
respeitada a seqüência lógica dos conteúdos programáticos e sob anuência da
Coordenação de Curso.
O aluno retido na série ou aquele que retornar de processo de trancamento de
matrícula, ficará sujeito às modificações ocorridas no currículo do curso, quanto às
adaptações curriculares e sua integralização.
2.24. Extensão e Ações Comunitárias
O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro mantém atividades de extensão, que
tem por objetivo geral tornar acessível à sociedade o conhecimento de domínio do
UniÍtalo, seja por sua própria produção, seja pela sistematização ou pelo estudo do
conhecimento universal disponível. As atividades de extensão são mantidas pela
instituição para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus
cursos e para estreitar as relações de intercâmbio entre o UniÍtalo e a comunidade.
A extensão no âmbito educacional deve ser desenvolvida por intermédio das
seguintes atividades principais:
publicações que visem tornar o conhecimento acessível à população, a
cientistas, a profissionais etc; eventos culturais, científicos ou de outros
tipos que tenham como finalidade a criação de condições para que a
sociedade tenha possibilidade de conhecer os bens científicos, técnicos
ou culturais disponíveis ou de usufruir deles;
serviços desenvolvidos em benefício à população;
assessorias e consultorias com vista a auxiliar pessoas ou instituições a
utilizarem mais ou melhor o conhecimento existente;
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cursos de atualização, de formação, de aperfeiçoamento profissional,
de ampliação cultural, de especialização técnica e outros que possam
constituir instrumentos para maior acesso ao conhecimento existente.
As atividades de extensão e as ações comunitárias e de responsabilidade
social no UniÍtalo têm como missão ser um canal de participação dos estudantes da
instituição e um instrumento de articulação da comunidade interna com a
comunidade externa para troca de experiências e conhecimentos, em consonância
com o PDI e PPI.
As atividades de extensão, previstas no art. 44, inciso IV, da LDB 9.394/96,
cuja finalidade básica, dentre outras, consiste em propiciar à comunidade o
estabelecimento de uma relação de reciprocidade com a instituição, também podem
ser integradas nas Atividades Complementares, enriquecedoras e implementadoras
do próprio perfil do formando.
Ao estimular a participação dos estudantes nos mais diferentes projetos e
atividades de extensão e ações comunitárias, a instituição busca auxiliar sua
transformação, fazendo com que eles desenvolvam noções de responsabilidade
social e de organização, além de auxiliar na difusão do conhecimento que circula na
instituição. Dos bancos escolares é que surgirão as pessoas que, no futuro,
assumirão o papel de pensar, organizar e dirigir a sociedade. A instituição, com apoio
de sua entidade mantenedora, desenvolve diversos projetos e programas como parte
dos compromissos sociais de seu mister na educação superior.
As ações práticas do corpo docente do UniÍtalo, de planejamento,
desenvolvimento, implantação e controle de mais de uma centena de projetos, têm
por base de sustentação os seguintes setores, entre outros:
 DEAC – Departamento de Extensão e Assuntos Comunitários
 CEEP – Centro de Educação Empresarial e de Parcerias
 CIM – Comissão Interna do Meio Ambiente e Responsabilidade Social
 NAC – Núcleo de Atividades Complementares.
Especificamente na área de Educação são desenvolvidas as seguintes
atividades de Extensão Universitária:
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“Projeto Conta Comigo”: ação de Extensão Universitária, que acontece em
bibliotecas públicas parceiras e é desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa e
Extensão em Literatura Infantil e Educação - NUPELIE, coordenado pela
ProfªMs. Ivani Magalhães. Este grupo, aberto para todos os alunos do
UniÍtalo, tem por objetivo desenvolver de forma integrada a pesquisa e a
prática sobre o papel da literatura na educação, através do estudo e discussão
coletiva, de oficinas de formação em técnicas de narração de histórias e de
narração de histórias para crianças em bibliotecas públicas.
SEMEARTE - Semana de Educação e Arte do UniÍtalo, é um evento anual,
realizado desde 2008, tendo dentre os seus objetivos o enriquecimento
cultural e pedagógico dos nossos alunos, além de constituir importante espaço
para que alunos e professores possam divulgar suas produções.
As atividades da SEMEARTE são pensadas de forma a desenvolver nos alunos
uma ampliação do repertório cultural através de palestras, atividades e
apresentações artísticas com foco na cultura brasileira, envolvendo contextos
de arte e educação.
Durante os dias do evento os alunos têm a oportunidade de participar de uma
série de atividades interdisciplinares em uma verdadeira mostra da educação,
cultura e arte presentes no nosso contexto brasileiro, necessários para a
formação dos futuros profissionais da educação.
O programa de atividades da SEMEARTE inclui palestras sobre os temas
convergentes com a temática escolhida para o evento (na SEMEARTE de
2011, por exemplo, escolheu-se o tema “Leitores, leituras e muitas histórias”).
Além de palestras, que contam com a presença de profissionais convidados e
do corpo docente, apresentações artísticas – teatro, vídeo-debate, literatura,
pintura, oficinas, dança, música complementam a formação dos alunos dos
turnos da madrugada, manhã, tarde e noite. Ainda fazem parte da
programação atividades extras – saraus, roda de histórias e oficinas – que
contam com a participação dos alunos quer nas declamações, nas histórias ou
na realização de oficinas.
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2.25. Práticas Investigativas
No que diz respeito à pesquisa, as Centro Universitário Ítalo-Brasileiro têm
como meta a realização de atividades que visam instigar o espírito de investigação
científica, inerente ao ensino de qualidade. Essas atividades são realizadas no âmbito
de projetos interdisciplinares realizados no contexto de cursos de graduação, bem
como em Trabalhos de Curso, com vistas ao aprendizado de técnicas e métodos
científicos aplicáveis na resolução de problemas.
Isto é, o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro assumem o compromisso de
formar um aluno que esteja ciente que o conhecimento humano está em constante
evolução,

bem

como

desenvolver

nele

autonomia

intelectual,

reflexão

e

conhecimentos fundamentais de sua área: elementos que lhe dará condição de
desenvolver pesquisa científica futuramente em sua carreira se assim o desejar.
Ou seja, a instituição utiliza a extensão e determinadas práticas investigativas
para aprimorar o processo de ensino, de modo a diversificar as oportunidades de
apropriação de conhecimentos em seus estudantes. A iniciação à pesquisa tem sido
incentivada por meio dos TC‟, sob a orientação de professores, com apresentação
perante banca examinadora, composta por docentes do UniÍtalo e acadêmicos e
profissionais das diversas áreas de nossa sociedade. Em 2007 e 2008, mais de 1.580
alunos participaram de TCs com a elaboração de 879 projetos. E em 2009 e primeiro
semestre de 2010, o número já chegou a 620 trabalhos.
O UniÍtalo criou o Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), por meio da Resolução
CONSU nº 0072/08/RE de 15 de abril de 2008, que é um órgão colegiado, de
natureza técnica-científica, constituído nos termos da Resolução nº 196/96, do
Conselho Nacional de Saúde. Compete ao CEP regulamentar, analisar e fiscalizar a
realização de pesquisa clínica e experimental envolvendo seres humanos e animais
de experimentação no âmbito do UniÍtalo. O Comitê é constituído por 10 membros.
Historicamente as pesquisas eram raras na então Faculdade Ítalo Brasileira.
Nos últimos tempos, porém, estas foram se desenvolvendo sem, contudo, existir
uma sistematização com normas específicas em vista da não existência de organismo
próprio dentro da Faculdade. As pesquisas se imbricavam com a extensão à
comunidade sem, porém, uma definição precisa e um apoio sistemático. Somente a
partir do credenciamento da Instituição como Centro Universitário Ítalo Brasileiro –
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UniÍtalo passou-se a verificar iniciativas na área de pesquisa, com a participação de
docentes em congressos Nacionais e Internacionais, participação de alunos em
Congressos Nacionais de Iniciação Científica, bem como a publicação de artigos em
revistas nacionais pelos docentes das diferentes áreas do UniÍtalo.
Visando a melhoria na qualidade do ensino de graduação e pós-graduação e
no intuito de participar da geração de conhecimentos científicos e tecnológicos que
venham contribuir para o desenvolvimento social do país, e ainda, em face do
crescente interesse de seus docentes, a partir de 2010 a Reitoria do UniÍtalo criou o
Centro de Pesquisa (CEPESq UniÍtalo) tendo, entre outros, o objetivo de investir na
pesquisa de seu corpo docente e discente. A pesquisa é entendida no UniÍtalo como
o caminho para se conhecer a realidade, encontrando respostas para questões
propostas ou ainda para suscitar novas indagações utilizando métodos científicos,
gerando assim conhecimento em diferentes áreas do saber humano. Quem produz
conhecimento tem o que ensinar.
Nossos alunos têm demonstrado, de forma ímpar, grande interesse na
pesquisa dos docentes, dela participando, gerando conhecimentos cujos resultados
transcendem o próprio Trabalho de curso e são encaminhados para apresentação em
Congressos de Iniciação Científica de diferentes Instituições de Ensino. Para o futuro
o UniÍtalo, com investimentos da Reitoria, através do Centro de Pesquisa – CEPESq UniÍtalo,

procurará apoiar projetos, criar grupos de pesquisa,

incentivar a

apresentação dos resultados das pesquisas de seus docentes em Congressos
nacionais e internacionais como também de seus acadêmicos sob a orientação destes
últimos, incentivando, assim, os jovens a participarem do avanço do conhecimento.
Em vista do exposto, constituem diretrizes essenciais do Centro Universitário
Ítalo-Brasileiro, na área de Pesquisa:
Consolidar atividades de pesquisa de forma institucional, nas dimensões
científica, pedagógica, social e crítica, promovendo a desmistificação da
Ciência e da própria pesquisa;
Consolidar linhas de pesquisa nas áreas da Saúde, Educação e Negócios, na
busca sistemática e crítica de respostas para os desafios e provocações de
nossa realidade, privilegiando projetos de seus docentes e discentes;
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Utilizar as linhas de pesquisa como um direcionamento para os planos de
Capacitação Docente, contribuindo de forma clara para o aperfeiçoamento de
seus professores, visando à melhoria da qualidade de Ensino;
Proporcionar aos docentes as condições para realização de pesquisa, através
de benefícios por hora atividade, financiados pelo UNIÍTALO, e como base de
contrapartida para recepção de financiamento de agências de fomento;
Incentivar os docentes a participarem de Reuniões Científicas no país ou no
exterior, para aumentarem sua participação na comunidade universitária,
contribuindo para o aprimoramento intelectual e socialização dos resultados
de suas pesquisas, dando, desta forma, visibilidade ao Centro Universitário
Ítalo Brasileiro;
Estimular os jovens acadêmicos a participarem da pesquisa científica
desenvolvida pelos docentes do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, através
do programa de Bolsas de Iniciação Científica.
Com a finalidade precípua de apoiar a produção científica dos docentes pesquisadores do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, a Reitoria, através do CEPESq
- UniÍtalo, criou quatro programas de auxílio, além de um programa de Incentivo à
Produção Científica.
O programa de “Auxílio à Pesquisa” visará propiciar condições favoráveis ao
desenvolvimento de projetos de pesquisa que venham contribuir de forma
clara para o desenvolvimento científico, tecnológico e social. Este programa
conta com verbas orçamentárias do UniÍtalo para benefícios na forma de
pagamento de horas/atividade, para o desenvolvimento dos trabalhos
científicos.
O programa de “Auxílio para participação em Reuniões Científicas”
promoverá incentivo aos docentes do UniÍtalo, para a busca incessante de
qualificação e excelência no exercício das atividades acadêmicas e ampliação
de sua participação na comunidade universitária, através da divulgação de sua
produção científica em eventos nacionais e internacionais, firmando o UniÍtalo
no cenário da pesquisa nacional e internacional. Este programa conta também
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com verbas orçamentárias do UniÍtalo, para auxílio financeiro às despesas
com a preparação do material a ser apresentado, inscrição no evento,
transporte e estadia.
O programa de “Capacitação Docente” contribuirá de forma clara para o
aperfeiçoamento de seus docentes, visando a melhoria da qualidade de
ensino, além da produção científica. O incentivo aos docentes para
ingressarem em cursos de pós-graduação stricto sensu em instituições
públicas ou privadas conta com verbas orçamentárias do UniÍtalo, para auxílio
financeiro às mensalidades, ou como benefício na forma de hora/atividade,
para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa de suas teses.
O programa de “Bolsas de Iniciação Científica” procurará incentivar os
jovens acadêmicos a participarem da pesquisa científica e tecnológica, dos
docentes do UniÍtalo levando-os, assim, ao desenvolvimento do espírito
cientifico e do pensamento reflexivo. Além do desconto na mensalidade do
estudante, o professor orientador também receberá horas/ atividade pelo seu
trabalho junto ao aluno. As verbas orçamentárias para este programa são
também do UniÍtalo.
Finalmente, o programa de Incentivo à Produção Científica irá beneficiar
anualmente e em valores de hora/aula seus pesquisadores a título de
premiação pela referida produção, na área de atuação, resultante de
pesquisas vinculadas ao UniÍtalo. Para efeito de pagamento do ano de 2010, a
título de premiação por produtividade em pesquisa, a Diretoria de Pesquisa
solicita a entrega de Xerox dos documentos que compõem a Produção
Científica de seus docentes no CEPESq. Apresentamos a seguir, os critérios
para premiação dos trabalhos publicados pelos docentes do UniÍtalo.
Para além das atividades de pesquisa propostas para o conjunto do UniÍtalo, a
Área de Educação também desenvolve atividades de pesquisa específicas da área
organizadas em Núcleos que combinam Pesquisa e Extensão Universitária, que estão
abertos para todos os alunos do Centro Universitário. Estes Núcleos são:
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 NÚCLEO DE PESQUISA e EXTENSÃO em CULTURA POPULAR – NUPEC
O trabalho do NUPECP – Núcleo de Pesquisa e Extensão em Cultura Popular
constitui-se em atividade de pesquisa e extensão universitária, aberta a alunos e
participantes da comunidade e demais instituições do entorno, voltado para o
processo educativo, cultural e científico, articulado de forma indissociável ao ensino e
à pesquisa, viabilizando mudanças nas concepções trazidas dos meios e espaços
cotidianos, aliando a teoria com as práticas vivenciadas e propostas pelos
participantes.
A pesquisa em cultura popular dentro do meio acadêmico constitui-se
elemento formador de concepções e ampliação do universo cultural do alunopesquisador. Não podemos, no entanto, deixar de considerar o que nos diz Roger
Chartier quando afirma que “A cultura popular é uma categoria erudita.” A pesquisa
não pode se ater apenas a aspectos acadêmicos, pois desta forma correria o risco de
interpretações errôneas, pautadas, muitas vezes, em livros e antigas pesquisas sem
considerar a dinamicidade das culturas populares, aqui passadas para o plural,
entendendo que há tantas culturas populares, quantas serão as manifestações
observadas e que poderão desdobrar-se em diversas manifestações. Desta forma, o
NUPECP pretende contribuir para uma mudança nos olhares paradigmáticos acerca
do tema na formação de futuros docentes e pesquisadores.
Os objetivos pretendidos pelo NUPECP são:
Desenvolver múltiplos olhares acerca das culturas populares em
diversos contextos sócio-culturais;
Formar pesquisadores capacitados a atuarem no campo com cultura
popular, ampliando repertórios e habilidades de pesquisa de campo;
Promover debates sobre os temas estudados, propondo atividades de
experimentação prática com as linguagens da cultura popular;
Implementar ações de incentivo à leitura, produção de textos e sua
interpretação por meio de diferentes linguagens: corporal, pictórica,
cênica, musical etc, partindo das pesquisas em cultura popular;
Desenvolver textos acadêmicos para fins de publicação acerca da
temática estudada;
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Participar de iniciativas em quaisquer setores científicos, técnicos,
educacionais, artísticos e culturais;
Sensibilizar os participantes quanto à importância da pesquisa e do
registro de manifestações da cultura popular.
 NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM LITERATURA INFANTIL E
EDUCAÇÃO - NUPELIE
O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Literatura Infantil e Educação,
coordenado pela ProfªMs. Ivani Magalhães, é uma ação que visa desenvolver de
forma integrada a pesquisa e a prática sobre o papel da literatura na educação,
através do estudo e discussão coletiva, de oficinas de formação em técnicas de
narração de histórias e de narração de histórias para crianças em bibliotecas
públicas, hospitais, abrigos e escolas.
O Núcleo tem como principal ação o “Projeto Conta Comigo”, atividade aberta
para todos os alunos do UniÍtalo que é composta por dois subgrupos: o Grupo A,
com encontros quinzenais, com duração de duas horas, cujos participantes são em
sua maioria, alunos do Curso de Pedagogia; e o Grupo B, com encontros mensais, no
qual, além dos nossos alunos, participam os bibliotecários funcionários das doze
bibliotecas pertencentes à Coordenadoria Regional Sul do Sistema Municipal de
Bibliotecas da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.
O tema norteador do “Projeto Conta Comigo” é a narração histórias, uma das
mais antigas tradições praticadas pela humanidade e que surge da necessidade de
transmitirmos algo a alguém. O ser humano necessita comunicar-se, dizer algo
àqueles que o cercam, compartilhar sentimentos, emoções e experiências com o
grupo o qual faz parte. Com o advento da modernidade esta arte tão rica foi se
perdendo e o encontro entre as pessoas para a troca de experiências através da
narração de histórias torna-se cada vez mais difícil, principalmente nos grandes
centros urbanos.
Sendo assim, pretende-se por meio do Projeto “Conta comigo!” resgatar a
tradição da oralidade e promover o encontro entre aqueles que gostam de contar e
ouvir histórias. Além do estudo de textos e da discussão de tópicos relacionados, nos
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encontros são realizadas atividades práticas, como dinâmicas de grupo, exercícios
corporais, jogos teatrais, musicalização, rodas e brincadeiras cantadas, entre outras.
Como parte das atividades do Núcleo são promovidas sessões de narração de
histórias em espaços diversos. Estes momentos são fundamentais para a formação,
uma vez que proporcionam aos alunos a prática, elemento fundamental para o
desenvolvimento profissional.
São objetivos do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Literatura Infantil e
Educação e do “Projeto Conta Comigo”:
Formar profissionais capazes de trabalhar com os recursos da arte de contar
histórias, oportunizando a construção de conhecimentos por meio da
exploração das diversas linguagens e formas de organização dos conteúdos
advindos da leitura de obras literárias de diferentes gêneros;
Implementar ações de incentivo à leitura, produção de textos e sua
interpretação por meio de diferentes linguagens: corporal, pictórica, cênica,
musical etc.;
Sensibilizar os participantes quanto à importância de se resgatar contos,
brinquedos e folguedos populares, como forma de valorização das culturas
locais, regionais, nacional e internacional;
A partir da formação e atuação de novos contadores de histórias, divulgar
textos literários e populares, da nossa cultura e de outras;
Propiciar o desenvolvimento de pesquisas nas diversas áreas de conhecimento
que permeiam o ato de contar histórias e o incentivo à leitura;
Propiciar coletas de contos populares e a valorização da cultura popular;
Proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia do Centro Universitário Ítalo
Brasileiro e aos frequentadores das bibliotecas pertencentes à Coordenadoria
Regional Sul do Sistema Municipal de Bibliotecas da Secretaria Municipal de
Cultura, e à comunidade em geral, o acesso ao texto literário através da
realização de eventos de narração de histórias e saraus, para crianças e
adultos;
Estimular nos ouvintes o interesse pela leitura do texto impresso a partir do
contato com o texto transmitido oralmente;
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Capacitar multiplicadores para o desenvolvimento de projetos de incentivo à
leitura em ambientes diversos.
 Fórum de Educação
Outra iniciativa importante da área de educação no âmbito do debate
acadêmico e da produção de conhecimentos é o Fórum de Educação, evento anual
cujo propósito central é o enriquecimento acadêmico dos alunos dos cursos de
educação, onde se inclui o curso de Artes Visuais.
Em cada edição, palestrantes e especialistas discutem questões atuais e
apontam perspectivas futuras relacionadas aos temas norteadores. Nestas ocasiões
são

organizadas

mesas

redondas,

debates,

palestras,

exibição

de

filmes,

apresentações culturais etc.
A primeira edição do Fórum ocorreu no ano de 2007, com o título “Inclusão:

Uma questão social", o que propiciou a importante discussão acerca da inclusão,
dentro de um contexto amplo, passando pelas questões concernentes ao
atendimento de pessoas com deficiência nas escolas, até a proposição de uma
reflexão relacionada à inclusão social
Em 2008, partindo da premissa de que ser criança não significa ter infância,
considerando a atual situação das crianças na atualidade e a urgência de se repensar
condições que garantam que esse momento da vida possa ser vivido em sua
plenitude, o Centro Universitário Ítalo Brasileiro propôs a segunda edição do Fórum
de Educação, com o título “Crianças com Infância: Uma tarefa de todos”.
Esta edição buscou promover a discussão sobre os principais temas ligados à
infância, de modo a criar condições para a construção de um olhar crítico no que diz
respeito aos direitos das crianças e os deveres de toda a sociedade no cumprimento
destes. Foram discutidas questões atuais, com o apontamento de perspectivas
futuras relacionadas à infância, com destaque para os eixos: educação infantil, saúde
integral e cuidados, políticas públicas, cultura de paz, ações no terceiro setor, família,
o brincar e a cultura infantil.
Em sua terceira edição, em 2009, o Fórum de Educação teve como título
“Educação e Paz”. Aoe
eleger como tema central a Cultura de Paz, consideramos a
atual situação do país, bem como a urgência de se repensar condições que garantam
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que a Educação seja o principal fio condutor na formação de cidadãos capazes de
exercer seus direitos e deveres. O evento propôs a discussão sobre os principais
temas ligados à Educação e Paz, de modo a criar condições para a construção de um
olhar crítico no que diz respeito aos direitos do cidadão e os deveres de toda a
sociedade no cumprimento destes.
As discussões tiveram destaque para os eixos: medidas sócio-educativas, arte,
loucura, defesa dos direitos humanos, papel do Estado frente ao abandono, políticas
públicas, menor infrator, pessoas em situação de rua e Projeto Territórios da Paz.
Neste ano de 2010, a partir do título “Docência e Formação de Professores –
Possibilidades e Controvérsias”, no IV Fórum de Educação foram apresentadas
tendências atuais em educação, o cotidiano escolar, com a discussão em torno da
formação inicial de contínua dos educadores.
Para o período 2009/2013 o UniÍtalo pretende ampliar as oportunidades de
iniciação científica para o seu corpo discente, sob supervisão de professoresorientadores, conforme previsão de seu PDI.
2.26. Atendimento aos Discentes
O corpo discente possui diversos atendimentos, estabelecidos no item 2.4.4.3
do PDI, que visam incentivá-los diante aos “novos desafios da educação”,
contribuindo “na formação da cidadania diante do pluralismo e da complexidade dos
perfis dos profissionais e alunos, oriundos das classes sociais menos favorecidas” (p.
288). Os programas de atendimento são especificamente: - atividades de
nivelamento, através de cursos de extensão oferecidos pelo DEAC; - do FIES (pp.
289-290); - do Crédito PraValer (p. 290); - de Financiamento oferecido pela própria
Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino (p. 290); - do Programa Escola da
Família (p. 290); - do Projeto Ler e Escrever – Bolsa Universidade (p. 291); - de
Campanha do Amigo (p. 291); - do Fundo de Ações Sócio-econômicas da própria
Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino (pp. 291-292); - e de convênios com
Empresas e Instituições nos Programas de Bolsas (pp. 292ss).
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2.27. Programas de Apoio Financeiro
O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro procura, por meio de várias ações,
facilitar a continuidade de estudos de seus alunos através de um plano de incentivos
financeiros, que abrange a concessão de bolsas de estudo e descontos diversos.
Esses programas e incentivos se fazem necessários como resposta aos novos
desafios da educação, ou seja, existem com o intuito de contribuir na formação da
cidadania diante do pluralismo e da complexidade dos perfis dos profissionais e
alunos, oriundos das classes sociais menos favorecidas.
Seu objetivo geral é estimular a integração entre Instituição e aluno,
desenvolver programas internos e viabilizar programas sócio-econômicos existentes
na rede educacional, instrumentos mediadores onde o aluno, com dificuldades
econômicas temporárias, mantenha suas obrigações financeiras com a Instituição.
As facilidades e oportunidades oferecidas pelo UniÍtalo ao Corpo Discente
englobam:
FIES – Financiamento Estudantil da Caixa Econômica Federal: destinado a
financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de
arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em
instituições de ensino superior não gratuitas, cadastradas no Programa e com
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação – MEC.
Desde 1999, 880 alunos do UniÍtalo foram atendidos por esse programa
Crédito PraValer da Ideal Invest: Trata-se de um programa privado de
financiamento de cursos de graduação, possibilitando que os alunos financiem as
mensalidades atrasadas, e/ou as subseqüentes, e possam concluir o curso escolhido
sem embaraços financeiros. Diferentemente do FIES, a solicitação do Crédito
PraValer pode ser feita a qualquer momento.
Financiamento próprio: A Instituição investe cerca de R$1.000.000,00 (um milhão
de reais) por semestre para atender aos alunos com dificuldades financeiras. Este
programa, administrado com recursos próprios, é responsável por uma queda
significativa da evasão. No processo de rematrícula para 2009.1, esse programa
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atendeu às necessidades de mais de 1.000 alunos, com pendência financeira
equivalente a 2,5 mensalidades por aluno.
Programa Escola da Família: É um programa desenvolvido pelo governo do
estado de São Paulo para a concessão de bolsas universitárias integrais, concedidas
em parceria com as instituições de ensino superior. O governo do Estado arca com
50% (cinqüenta por cento) do valor da mensalidade e o Centro Universitário Ítalo
Brasilieiro com os outros 50%, com a finalidade de que os universitários bolsistas denominados educadores universitários - cumpram carga horária mínima de 20
(vinte) horas nas atividades (esportivas, culturais, sociais, educacionais, etc.) que
serão desenvolvidas nos finais de semana na rede pública de ensino.
Campanha do Amigo: Os alunos são motivados a convidar seus amigos a
ingressarem no ensino superior ou mesmo voltarem a estudar, quando abandonaram
os estudos no meio do percurso. Em 2008, foram aplicados aproximadamente
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) neste programa, premiando cerca de 900
alunos.
Fundo de ações sócio-econômicas UniÍtalo: A Instituição, com o propósito de
cumprir seu papel social, viabiliza programas de suporte sócio-econômico voltados
para seus alunos que apresentam dificuldades financeiras em quitar suas
mensalidades. Este fundo concede bolsas especiais na graduação e pós-graduação,
bolsas para funcionários, descontos para irmãos e dependentes de alunos e também
abrange uma série de descontos para funcionários ou pessoas ligadas à instituições
conveniadas ao UniÍtalo. Essa rede de organizações conveniadas engloba escolas,
empresas, igrejas e paróquias, sindicatos, associações e outras entidades de classe.
2.28. Estímulos à Permanência
O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro apóia seus alunos em suas dificuldades
de aprendizagem, orientando-os e estimulando-os a superá-las através do
acompanhamento de professores e coordenadores de cursos e também por meio do
oferecimento de cursos de nivelamento de Língua Portuguesa e Matemática.
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Os cursos têm entre 8 e 16 horas e são ofertados aos alunos como atividades
de extensão. Seu objetivo é realizar uma revisão de conhecimentos básicos de
matemática e língua portuguesa para os alunos do primeiro período, e é indicado
para os alunos a partir do diagnóstico feito pelo desempenho no vestibular.
O objetivo do Programa de Aperfeiçoamento do Ingressante é revisar,
complementar e sedimentar conceitos essenciais para que o aluno acompanhe as
disciplinas de nível superior, recuperando deficiências do ensino básico dos alunos e
elevando sua auto-estima, que normalmente é abalada em função de formação
secundária deficiente. Desta forma, cumpre também a missão de manter elevado
nível de exigência da faculdade, mas melhorando o desempenho acadêmico dos
alunos.
Na área de Língua Portuguesa, o foco é na leitura e escrita. Ele foi montado
levando-se em consideração as deficiências apresentadas pelos alunos em relação ao
domínio e utilização com propriedade, coerência e correção da língua portuguesa.
Esse trabalho complementa as atividades realizadas em sala de aula em todos os
cursos de graduação nas disciplinas relacionadas à língua portuguesa, que está
presente em todos os cursos da instituição. A mesma política ocorre com as aulas
para revisão de conhecimentos básicos de matemática.
2.29. Apoio

para

atividades

acadêmicas,

técnicas

e

culturais

e

mecanismos de divulgação da produção discente
As atividades acadêmicas são orientadas pelo item 2.5.9 do PDI (pp. 356366), tendo por “objetivo geral tornar acessível, à sociedade, o conhecimento de
domínio do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, seja por sua própria produção, seja
pela sistematização ou pelo estudo do conhecimento universal disponível. (...) As
atividades de extensão devem ser realizadas com o comprometimento de alunos
regulares dos cursos de graduação e de pós-graduação, sob a supervisão docente,
como executores-colaboradores nessas atividades. (...) O planejamento e a
organização das atividades de extensão estarão afetos à Reitoria à qual deve
competir, a identificação de fontes de financiamento e a busca ou a geração dos
recursos e investimentos necessários”.
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A preocupação com o envolvimento do aluno do Curso de Artes Visuais pauta
a organização e elaboração de atividades acadêmicas – aulas, atividades
extracurriculares, visitas a exposições e museus, apresentações artísticas e práticas
em oficinas com temáticas variadas na área de Artes.
A participação do aluno nas atividades propostas faz parte do planejamento
de aulas a fim de complementar o eixo teoria-prática dentro de uma proposta de
avaliação tanto qualitativa quanto quantitativa, com vistas à evolução do aluno
diante dos aspectos de criatividade e repertório artístico-cultural.
Em conjunto com as atividades acadêmicas do Curso de Artes Visuais os
alunos participam de reuniões periódicas no Núcleo de Pesquisa e Estudos em
Cultura Popular a fim de complementarem sua formação com vistas a ampliação de
pesquisas do tema discutido.
2.30. Ouvidoria
Com o objetivo de aperfeiçoar seu sistema acadêmico e de melhor atender
seus alunos e professores e toda a comunidade acadêmica e administrativa, o Centro
Universitário Ítalo-Brasileiro instituiu uma ouvidoria à qual devem ser encaminhadas
sugestões, questionamentos, críticas, elogios e pedidos de informações referentes
aos cursos de graduação e pós-graduação, bem como sobre o funcionamento da
instituição como um todo e o atendimento prestado aos discentes nos diversos
órgãos da faculdade.
São atribuições da Ouvidoria:
Receber, analisar e encaminhar sugestões, informações e questionamentos
sobre os diversos setores da faculdade, acompanhando o processo até a
solução final;
Sugerir à Reitoria medidas que contribuam para a melhoria dos serviços
prestados;
Elaborar relatórios sobre a qualidade dos serviços e/ou quantidade de
reclamações/ecaminhamentos por setor, com o objetivo de torná-los cada vez
melhor;
Atender às particularidades de estudantes, professores, funcionários e
comunidade em geral.
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É importante destacar que a Ouvidoria só recebe reclamações sobre serviços
após a pessoa ter acionado, primeiro, o órgão competente e, por qualquer razão,
não ter sido atendida. A Ouvidoria, portanto, não substitui os órgãos prestadores de
serviços nas suas atribuições de receptores iniciais das demandas.
A

ouvidoria

pode

ser

acessada

eletronicamente

através

do

e-mail

ouvidoria.alunos@italo.br ou através do link OUVIDORIA, constante no site ou
pessoalmente, mediante agendamento por e-mail, em sala própria localizada junto
ao DEAC – Departamento de Extensão e Atividades Comunitárias ou NAC – Núcleo
de Atividades Complementares.
2.31. Organização Estudantil e participação dos discentes nos órgãos
colegiados
O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro incentiva que seus estudantes se
organizem para a participação dos alunos nas atividades acadêmicas e para a
saudável convivência estudantil. Sabemos que uma faculdade se fortalece,
sobretudo, por meio da participação ativa e consciente da comunidade interna,
especialmente, o corpo discente. Justamente por isso, a representatividade é
estimulada, de maneira que cada turma tenha representantes de sala. Os
representantes de sala tem um calendário de reuniões periódicas com a coordenação
de curso.
A representação da sala pode ser exercida por uma pessoa ou por uma
equipe, que são escolhidos mediante votação dos alunos que compõem cada turma.
O mandato do(s) representante(s) é de um semestre, podendo haver reeleição. O
representante ou equipe de representação poderá ser substituído, caso não cumpra
com as responsabilidades que lhe foram atribuídas, desde que seja desejo da maioria
absoluta da classe (50% + 1).
As atribuições do represente são: representar a classe em todas as instâncias
da Instituição (reitoria, pró-reitorias, coordenação e demais órgãos de apoio); atuar
como mediador das decisões da classe com as instâncias organizadas da instituição,
sendo responsável por buscar e transmitir informações junto às mesmas; repassar as
informações à classe de forma objetiva, imparcial e verdadeira; e atualizar, criar e
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repassar informações via e-mail, mural ou qualquer outro meio de comunicação,
estimulando eventos, palestras e atividades culturais da classe.
Para que possa exercer suas funções como representante de sala, é
fundamental que este aluno tenha as seguintes competências e habilidades: ter
conhecimento da função que exerce, dos seus deveres e limites; saber ouvir, para
que possa expressar os interesses, os objetivos e os anseios do grupo o qual
representa; ter liderança para desempenhar suas atividades com iniciativa,
competência e autoridade.
Aproximadamente 200 representantes de Sala são orientados em reuniões
mensais no exercício da administração de conflitos, sendo um elo entre as salas de
aula e a instituição. Eleitos por votação, esses alunos desempenham um importante
papel no processo de comunicação da instituição com o corpo discente. Cerca de
R$80.000,00 são investidos por semestre nesse programa.
Além da função de representantes de sala, os estudantes escolhidos por seus
pares também participam dos órgãos colegiados, conforme as disposições
regimentais.
2.32. Empresa Júnior
A UniÍtalo Jr. é uma empresa sem fins lucrativos, sendo uma associação
acadêmica, pertencente ao Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Formada e gerida por
alunos e professores dos cursos da área de negócios, saúde e educação, a empresa
realiza projetos de consultoria e eventos empresariais, sempre alinhados a
necessidades mercadológicas e empreendedoras. A Empresa Júnior é também um
mecanismo de interação entre alunos e professores para atendimento profissional,
especialmente à micro e pequena empresa; com foco em franquias para início do
primeiro negócio próprio.
Tem como missão: “Estimular profissionais e empresas do mercado a atuarem
com visão de negócio, gerindo com eficiência seus processos organizacionais,
liderando pessoas de forma eficaz, otimizando resultados”.
Seus valores estão baseados no acróstico no nome UNIÍTALO:
União: Somente com o trabalho em equipe conseguiremos resultados tangíveis
Necessidade: Para produzir trabalhos com qualidade
Importância: Todos os projetos são de grande valor
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Iniciativa: Atitude de por em prática e seguir um plano
Trabalho: Exercício de atividade humana, manual, intelectual e produtiva
Atitude: Todo trabalho deve ser realizado energia e ação
Liderança: Ter como tônica nas ações a qualidade de liderar projetos e pessoas
Objetivo: Possuir senso de metas desafiadoras, estimuláveis e realizáveis.

Soluções de trabalho da UniÍtalo Jr.:
RH – Pesquisa de clima organizacional, recolocações, treinamentos e
consultorias.
Franquias – Pesquisa, Análise de mercado, oportunidades.
Marketing – Planos de negócio, sites, estratégias de mercado, pesquisa de
satisfação e de mercado, consultoria.
Finanças – Organização de processos, fluxo de caixa, consultoria.
Eventos – Workshop, divulgações, feiras.
A UniÍtalo Jr, mantém ainda um boletim informativo virtual, o Cyber Jr, onde conecta
o aluno UniÍtalo com a Empresa Junior da Universidade, com o intuito de manter os
alunos informados sobre os projetos e atividades da UniÍtalo Jr, e mostrar o que há
de interessante no mercado, entre outras informações.
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3.

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA

3.1. Coordenação do Curso
A coordenação do Curso de Artes Visuais é responsável pelo andamento
adequado das atividades do curso relacionadas tanto aos docentes como aos
discentes, assegurando o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e
regularidade das mesmas, bem como a promoção de atualizações e aprimoramentos
nos processos pedagógicos.
A Coordenação do Curso de Artes Visuais é cargo de confiança do Reitor,
exercida por professor designado pelo próprio Reitor, que seja portador de título de
pós-graduação na área do curso ou, em casos excepcionais, com aderência
profissional comprovada, na área do curso. Em suas faltas ou impedimentos
eventuais o Coordenador de Curso é substituído por professor designado pelo Reitor.
A atuação do coordenador do curso segue as orientações do item 2.2.5.2 do PDI,
ou seja:
Exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso
e representá-lo;
Cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas
emanadas do Conselho do Curso e dos órgãos superiores;
Integrar, convocar e presidir o Conselho do Curso;
Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos
conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas;
Decidir

sobre

matrículas,

trancamentos

de

matrículas,

transferências,

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de disciplina e
atividades;
Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso;
Tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência
ou emergência comprovados;
Designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no
desenvolvimento dos trabalhos;
Acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnicoadministrativo;
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Zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;
Emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos;
Cumprir e fazer cumprir as normas constantes do Estatuto e do Regimento
Geral, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores;
Sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das
atividades do curso;
Desenvolver ações para avaliação permanente das funções do curso e de suas
atividades de apoio técnico-administrativo;
Delegar competências.
3.2. Titulação, formação acadêmica e experiência do coordenador
A coordenação do Curso de Artes Visuais, da área de educação, é realizada pelo
Professor Robson Alves dos Santos.
Titulação e Formação Acadêmica
Mestrado: Educação, Arte e História da Cultura – Universidade Presbiteriana
Mackenzie – São Paulo – SP - 2003
Especialização: Folclore Brasileiro – Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima –
São Paulo – SP – 1993
Experiência profissional do magistério:
20 anos sendo:
08 anos – Ensino Superior
15 anos – Ensino Fundamental e Médio (concomintantes)
Experiência profissional fora do magistério:
04 anos
Certificações e capacitações profissionais na área do curso:
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Mestrado: Educação, Arte e História da Cultura – Universidade Presbiteriana
Mackenzie – São Paulo – SP - 2003
Especialização: Folclore Brasileiro – Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima –
São Paulo – SP – 1993
3.3. Regime de Trabalho do Coordenador
O coordenador do curso em questão tem um regime de trabalho dedicação de
40 (quarenta) horas semanais (regime parcial), dos quais 10 (dez e duas) horas são
dedicadas à administração e condução do curso. Considera-se importante também
que uma parte da carga horária integral do coordenador seja dedicada à docência,
para que mantenha um contato direto com o cotidiano acadêmico do curso.
3.4. Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso
A composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente utiliza os
princípios presentes no item 2.2.5.1 do PDI, ou seja: “O Conselho de Curso é
composto pelo Coordenador, seu presidente nato, por cinco professores, escolhidos
por seus pares, e por um representante discente, indicado pelos seus pares. Os
representantes têm mandato de dois anos, sem direito à recondução, exceção feita
ao representante estudantil, que tem mandato de um ano.
Compete ao Conselho de Curso:
 Definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização
contínua.
 Sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo
programático de cada disciplina e atividade.
 Promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela
administração

superior,

integrando-se

ao

sistema

de

avaliação

institucional.
 Decidir, em grau de recurso, sobre aceitação de matrículas de alunos
transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de
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estudos, adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com o Estatuto, o
Regimento Geral e demais normas aplicáveis.
 Deliberar, em primeira instância, sobre os projetos de ensino, pesquisa e
extensão de sua área.
 Desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a
pesquisa e a extensão.
 Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas
para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à
Reitoria, professores para participarem de cursos de pós-graduação.
 Exercer as demais funções que lhe forem delegadas.
O Conselho de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o
semestre letivo e, em sessão extraordinária, sempre que for convocado pelo
Coordenador do Curso.
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4. CORPO DOCENTE
4.1. Composição do NDE (Núcleo Docente Estruturante):
Cátia Rodrigues
Elvis Francisco Afonso
Estela Pereira Batista Barreiro
Hania Cecília Pilan
Robson Alves dos Santos
4.2. Titulação, formação acadêmica e regime de trabalho do NDE:
NOME

TITULAÇÃO

Regime de
Trabalho

Cátia Rodrigues Migliorança

Doutorado

Integral

Especialização

Parcial

Estela Pereira Batista Barreiro

Mestrado

Parcial

Hania Cecília Pilan

Mestrado

Parcial

Robson Alves dos Santos

Mestrado

Integral

.TITULAÇÃO

Experiência

Doutorado

14

Especialização

6

Estela Pereira Batista Barreiro

Mestrado

2

Hania Cecília Pilan

Mestrado

10

Robson Alves dos Santos

Mestrado

21 anos

Elvis Francisco Afonso

4.3. Experiência Profissional do NDE
NOME
Cátia Rodrigues
Elvis Francisco Afonso
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4.4 Titulação e formação acadêmica do corpo docente

Nome Professores

Formação Acadêmica

Titulação

Andréa Gomes de Alencar

Letras

Mestre

Angelica Costalunga

Pedagogia

Mestre

Catia R. Migliorança

Letras

Doutora

Elvis Francisco Afonso

Artes Plásticas

Especialista

Estela Pereira Batista Barbero
Eugênia Maria Nóbrega de Almeida

Propaganda, Publicidade
e Criação
Artes Plásticas /Música

Mestre
Especialista

Licenciatura em
Fabio Belloni

Psicologia e Formação em Mestre
Psicologia

Godofredo Câmara Genofre Neto

Ciências biológicas

Doutor

Educação Artística e
Hania Cecília Pilan

Licenciatura Plena em

Mestre

Pedagogia Adm Escolar
Ivani de Oliveira Magalhães Santos

Pedagogia e Psicologia

Mestre

José Ferraz Neto

Filosofia

Doutor

José Luiz Germano Martins

Direito e Administração
de Empresas

Mestre

Laura Cristina Cuvello

Educação física

Doutora

Lizandra Guedes Baptista

Pedagogia

Mestre

Marcos Martins

Geografia

Mestre

Maria Aparecida Câmara Nery
Maria Carolina C. da C. Carneiro
Maria Carolina Jerônimo
Maria Luiza Policastro
Robson Alves dos Santos

Comunicação Social e
Psicologia
Matemática
Educação física e
pedagogia
Pedagogia e Educação
Artística
Pedagogia

Mestre
Doutora
Especialista
Especialista
Mestre
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Shirley Carvalho Lacerda

Pedagogia e Psicologia

Especialista

Língua e Literatura
Sueli Cardoso Pitta

Portuguesas - Bach. Lic.

Mestre

Plena
Yara Kassab

4.5

Pedagogia

Doutora

Composição do Conselho de Curso

Nome

Função

Titulação

Coordenador

Mestre

Cátia Rodrigues

Docente

Doutora

Elvis Francisco Afonso

Docente

Especialista

Hania Cecília Pilan

Docente

Mestre

Estela Pereira Batista Barreiro

Docente

Mestre

Ivani de Oliveira Magalhães Santos

Docente

Mestre

Robson Alves dos Santos

Discente

Marli Viirtz Pereira

4.6

Produção

Científica,

Tecnológica,

Pedagógica

e

Cultural

dos

Docentes
O desenvolvimento de ações de pesquisa e produção científica utiliza os
princípios presentes no item 2.5.9 do PDI, ou seja: “A nossa política universitária tem
como foco principal o desenvolvimento do ensino articulando práticas de investigação
e extensão, para oferecer uma formação capaz de respeitar a livre manifestação de
pensamento de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem em meio à
pluralidade de compreensão de mundo oriunda das mais diferenciadas camadas do
meio discente, visando somar o seu padrão de qualidade de ensino à formação de
profissionais que desempenharão seus respectivos papéis sociais nas diferentes
áreas de atuação.” (p. 357)
O estímulo a pesquisa e produção científica têm como objetivo proporcionar
maior interação entre docentes e discentes, com a integração de pesquisas
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científicas e tecnológicas, despertando vocação científica e incentivando potenciais
talentos entre os estudantes do Curso de Artes Visuais, estimulando a produção de
conhecimento científico bem como a participação em congressos, simpósios, entre
outros além de publicações em plataformas físicas (revistas e periódicos) ou virtuais
(sites).
4.7

Plano de Carreira Docente

O Plano de Carreira Docente é o instrumento básico que disciplina as relações
entre o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro e seus professores. Adota como eixo
condutor a valorização de seus recursos humanos essenciais, com vistas ao alcance
dos objetivos de desenvolvimento e eficiência institucional. Propicia a realização
pessoal do docente, aliado à estratégia de fazer com que cada um se considere um
agente de melhoria e transformação dos cursos.
Tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes, normas e mecanismos
operacionais com vistas a recrutar, profissionalizar, aperfeiçoar, promover e
remunerar o docente adequadamente, propiciando o seu desenvolvimento com o
programa de trabalho da Instituição.
O Plano de Carreira Docente do UniÍtalo está adequado ao Projeto Pedagógico
Institucional e às peculiaridades da instituição, assegurando viabilidade técnica e é
condizente com as condições de disponibilidade financeira, necessárias à sua
implantação. Constitui-se num instrumento gerencial valioso, que visa garantir o
sucesso de um planejamento estratégico, do aperfeiçoamento e da execução da
política de recursos humanos do UniÍtalo.
O Plano de Carreira Docente do UniÍtalo estabelece que o quadro do
magistério da entidade - corpo docente - é constituído por quatro categorias:
Professor Doutor, Professor Mestre, Professor Especialista e Graduado. A forma de
remuneração dos docentes está estabelecida na estrutura de cargos e salários do
Plano de Carreira. De acordo com a estrutura de cargos e salários, quando da
contratação do docente, será feito o enquadramento na categoria na qual o mesmo
se adequar. O novo Plano de Carreira Docente foi publicado no Diário Oficial da
União em 3 de fevereiro de 2010, sob a portaria de número 12, de 1º de fevereiro de
2010.
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4.8.

Programa de Capacitação Docente
As ações para a capacitação docente têm como objetivo a ampliação do

conhecimento e a operacionalização do trabalho docente em sala de aula dentro de
uma visão mais abrangente do processo de ensino-aprendizagem, em consonância
com o Projeto Pedagógico Institucional do UniÍtalo.
Por partir da crença que seu quadro docente necessita estar em sintonia com
seu Projeto Pedagógico Institucional e acreditando, também, que os professores são
essenciais para a execução de sua missão e visão, bem como para a propagação e
perpetuação de seus valores, as Centro Universitário Ítalo-Brasileiro possuir um
plano de capacitação docente. Tais atividades são desenvolvidas por meio de cursos
de pós-graduação (lato e stricto sensu), graduação e de treinamento e atualização
profissional. Voltados para a sua comunidade interna e externa, oportuniza a seus
professores

condições

de

aprofundamento

e/ou

aperfeiçoamento

de

seus

conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais.
O UniÍtalo realiza programas de qualificação docente voltados para temas
pedagógicos escolhidos pelos seus professores e para temas de relevante interesse
da região e do Estado de São Paulo. Estes programas de qualificação envolvem a
realização de cursos, seminários e oficinas pedagógicas, desenvolvidos nos períodos
de recesso escolar.
Em decorrência do futuro crescimento da Instituição e a constante
necessidade de melhorar a capacitação de seu corpo docente, o UniÍtalo coloca entre
suas principais metas a criação de oportunidades para os professores realizarem
cursos de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensuem outras Instituições credenciadas ou
por intermédio de convênios com Programas de Pós-Graduação dotados de nível de
excelência.
O UniÍtalo também proporciona aos seus docentes oportunidades de acesso
ao seu Programa de Pós-Graduação/Especialização pela concessão de bolsas com
porcentuais que variam de 50% a 100% dos valores da semestralidade.
4.9. Número de vagas anuais autorizadas por “docente equivalente a
tempo integral”:
15 vagas anuais

118
5. INFRA ESTRUTURA
5.1

Organização do Controle Acadêmico
A secretaria é o departamento responsável pelo controle, registro, verificação

e guarda das atividades acadêmicas realizadas pelos alunos, atendendo-os nas
questões acadêmicas, expedição de atestados, históricos escolares, matrículas,
rematrículas,

trancamentos,

transferências,

aproveitamento

de

estudos,

trancamentos de matrículas, dentre outras atividades. Os requerimentos para a
expedição de documentos são feitos via Central de Atendimento do Aluno.
O registro acadêmico do UniÍtalo se dá por meio do preenchimento dos diários
de classe pelos professores, nos quais constam as notas e faltas do período letivo e a
descrição dos conteúdos programáticos abordados.
A Instituição mantém um sistema de informação baseado numa infraestrutura Cliente/Servidor de acesso via Intranet e Internet, que serve de apoio às
áreas administrativas e pedagógicas da instituição. O software utilizado para a
organização, controle e gestão acadêmica é o WAE, fornecido pela empresa WISE.
Este software tem por objetivo automatizar o sistema de informação dos serviços
Acadêmico, Financeiro e Administrativo da instituição, permitindo o seu acesso on-

line a uma única base de dados, do campus da Instituição. Além disto, há o sistema
de apoio ao corpo discente e docente, com disponibilidade de informações por meio
de site próprio da instituição e acesso via Internet.
O sistema WAE controla todo o Processo Seletivo de alunos, desde o momento
da inscrição do candidato, que pode ser efetuado tanto no campus como via
internet. Neste processo, o candidato pode se inscrever em qualquer uma das
opções ofertadas pela instituição e realizar a prova de seleção em datas prédeterminadas ou agendar uma data que seja mais conveniente. Após a realização da
prova a mesma é corrigida eletronicamente e o seu resultado é disponibilizado na
internet para que o candidato possa tomar ciência de seu resultado.
Após o candidato ser aprovado, o mesmo pode efetuar a sua matrícula nas
instalações da Instituição, onde os seus dados já estão disponíveis para a secretaria,
pois o sistema integrado disponibiliza essa facilidade. Com o aluno matriculado,o
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sistema permite a sua alocação nas turmas por meio de várias opções, dependendo
da necessidade, pode ser automática ou manual.
Todos os professores registram o controle de faltas pela internet, gerando
assim informação em tempo real para os alunos sobre sua freqüência. Neste mesmo
processo, os professores lançam o conteúdo programático de cada aula.
As

notas

e

faltas

são lançadas

pelos

professores

pela internet e

disponibilizadas aos alunos em tempo real. Os dados de entrada fornecidos pelos
professores são: Nota I (NI), Nota II (NII) e Nota III (NIII) e respectivas faltas.
Estes dados são processados pelo sistema que calcula média de notas, total
acumulado de faltas e a situação do aluno.
Ao final do semestre são executados procedimentos de fechamento das notas
e faltas e cálculo da média final do aluno. Após esse processo, é possível gerar
informações para o Histórico Escolar.

5.2.

Estrutura Técnico-Administrativa
O corpo técnico-administrativo do UniÍtalo está estruturado de modo a dar

suporte com qualidade, eficiência e rapidez à atividade fim da instituição, que é o
ensino. Para tal, existem departamentos do setor administrativo que atendem à
instituição como um todo. Esses setores são:

Departamento Financeiro – corresponde à Tesouraria propriamente dita e
constitui os chamados processos fim de linha. A área tem como funções chave:
Contas a Receber, Contas a Pagar e Cobrança Consolidada. Responde, ainda, pelas
atividades relacionadas às informações gerenciais, elaboração /controle da peça
orçamentária e gestão do fluxo de caixa.

Departamento de Marketing – As atividades do departamento de marketing
estão voltadas para as ações de comunicação. O departamento é responsável pelo
planejamento de marketing, que envolve a gestão da marca, o relacionamento com
stakeholders, o planejamento, controle, execução e avaliação de campanhas e ações
de comunicação externas e internas. Esse processo envolve desde as campanhas de
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divulgação até ações especiais e internas, de endomarketing.O setor também tem
entre suas atribuições a realização de pesquisas de mercado, análise de cenários
para lançamento de novos cursos, análise de viabilidade e a respectiva elaboração de
planos de negócios. Além disso, o marketing gerencia o site e os convênios e
parcerias.

Recursos Humanos– responde pelo recrutamento, seleção e treinamento. É o
setor que operacionaliza as políticas da área de recursos humanos, trabalhando na
capacitação, retenção de talentos e liderança. As ações de endomarketing voltadas
aos funcionários, realizadas ao longo do ano são feitas pelo RH com apoio do
Marketing.

Departamento Pessoal –

responde pela contratação, folha de pagamentos e

rescisões.

Tecnologia da Informação (TI) - é responsável pelo gerenciamento dos recursos
tecnológicos de Hardware, Software e comunicações de dados, garantindo a
integração entre as áreas, com eliminação de retrabalhos e ampliação dos níveis de
qualidade dos serviços prestados ao aluno.

Central de Atendimento do Aluno
A Central de Atendimento disponibiliza acessos presenciais aos alunos, com a
instalação e pessoal no campus, além de um canal virtual, disponibilizado no Portal
de Internet, aberto tanto para os alunos quanto para a comunidade, para a
postagem de questões relacionadas com as atividades do UniÍtalo.

Secretaria
A Secretaria é o setor responsável pelo recebimento, processamento e distribuição
de informações sobre a vida acadêmica dos alunos – desde o seu ingresso na
Instituição até a colação de grau, expedição e registro de diploma – e pela guarda
dos documentos que caracterizem os cursos da Instituição (Regimento Interno,
Portarias, Instruções Normativas, Projetos de Autorização e Reconhecimento de
Cursos, Avaliações Institucionais, Relatórios de Curso, Planos de Aula e Ensino, Atas
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de Colação de Grau, DOU). É responsável, também, pela redação das Instruções
Normativas e Portarias e pelo controle, verificação e correção dos registros e
documentos acadêmicos relativos aos processos de admissão, matrícula, rematrícula,
transferência, adaptações, aproveitamento ou dispensa de disciplinas, notas,
freqüência, garantindo a segurança e a preservação dos mesmos.
5.3 Instalações Físicas
O UniÍtalo utiliza para suas atividades educacionais, as instalações localizadas
no Campus Santo Amaro: Avenida João Dias nº 2046 - Santo Amaro - Cep: 04724003 - São Paulo/SP O campus João Dias, sede da instituição, oferece em seus 20 mil
metros quadrados (cercado de muito verde), teatro, piscina semi-olímpica, ginásio
poliesportivo,

pista de atletismo, sala de ginástica, restaurante e lanchonete,

biblioteca, laboratórios, espaço específico para exposições e manifestações culturais
e clínicas comunitárias. As áreas horizontalizadas de convivência somam 7.840
metros quadrados, além das salas de aula, tudo em harmonia com a natureza,
proporcionando aos seus freqüentadores cenário agradável e único para discussão
de conhecimentos, produção de novos conhecimentos e incentivo à simbiose do
aprender e apreender, ou seja, contando com instalações adequadas e suficientes
para o ensino de graduação e pós-graduação.
Os prédios apresentam boas condições de uso para o ensino e práticas
investigativas, com espaço adequado para aulas, práticas laboratoriais e também
convivência dos estudantes e docentes, tendo boa iluminação, ventilação e acústica.
Todos contam com infra-estrutura adequada a deficientes físicos e cadeirantes, com
banheiros adaptados, bebedouros e telefones nas alturas adequadas, rampas e/ou
elevadores, vistoriados e aprovados pelos órgãos municipais competentes.
O UniÍtalo possui 4 auditórios, com capacidades que variam de 150 a 250
pessoas,

dotados

de

recursos

audiovisuais

necessários

para

conferências,

apresentações e palestras. Possui, também, um teatro com capacidade para 680
pessoas, dotado de todos os recursos técnicos necessários para conferência e
apresentações cênicas, um espaço cultural destinado à exposições.
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5.4

Instalações Administrativas
As instalações administrativas são compostas por 10 salas de diretoria

(Mantenedora, Chancelaria, Reitoria e Pró-Reitorias), 1 Secretaria Geral, 12 salas de
Coordenação, 1 Sala de Professores, 1 Sala de Pós-Graduação, 1 Biblioteca, 1 Sala
da Empresa Junior, 1 Sala da Atlética, 1 Sala Departamento de Extensão e Assuntos
Comunitários, 1 Sala da Empresa Junior, 1 Sala da Atlética, 1 sala do Núcleo de
Atividades Complementares entre outros órgãos de apoio financeiro, contabilidade,
marketing, recursos humanos, rotinas trabalhistas, relações internacionais e
tecnologia.
5.5

Salas de Aula
As salas de aula do UniÍtaloapresentam boas condições de uso e de

salubridade, com espaço adequado, iluminação, ventilação, acústica etc. Conforme
as necessidades previstas pelo professor ou coordenador as salas podem ser
equipadas

com

recursos

áudio-visuais

e

de

informática

mediante

prévio

agendamento ou através de reserva de laboratórios. Todas as salas possuem

iluminação natural e artificial. A ventilação existente é natural, através das janelas e
persianas além da ventilação forçada, com ventiladores para permitir uma melhor
circulação do ar. Nas salas com maior metragem está disponível um sistema de som
interno com microfone para permitir uma melhor distribuição do som em todos os
espaços da sala. Todas têm mobiliário adequado e são mantidas limpas.
O UniÍtalo possui, atualmente, 61 salas de aula, no campus Santo Amaro com
dimensões variadas.
5.6.

Instalações para Docentes e Coordenação
As instalações para docentes e coordenadores do UniÍtalo apresentam boas

condições de uso e de salubridade, como espaço, iluminação, ventilação, acústica
etc. Todas têm mobiliário adequado e são mantidas limpas. O UniÍtalo, disponibiliza,
para os docentes e coordenadores de cursos, em suas unidades, 267,80 m2 de área
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construída, distribuído entre sala dos professores, salas de reuniões e gabinetes de
trabalho.
Há uma sala para uso coletivo dos professores com toda a infra-estrutura
necessária para acomodá-los nos horários de intervalos de aula. A sala possui mesas
para realização de atividades ou estudos. Todos os professores possuem armários
com divisões internas para guarda de seus pertences particulares e materiais
didático-pedagógicos.
Os professores têm à sua disposição nesta sala computadores com acesso à
Internet e impressora. Para os professores que compõe o NDE e o Colegiado do
Curso são reservadas duas salas, uma para a realização de reuniões e um gabinete
de trabalho equipado com computador, linha telefônica e acesso à internet a ser
utilizado de forma rotativa. O professor supervisor de estágio também dispõe de
gabinete próprio de trabalho para o atendimento individualizado dos alunos.
Para os coordenadores de curso, há salas compartilhadas, com gabinetes e/ou
baias onde cada um possui mesa, cadeiras, telefone, computador com acesso à
Internet e acesso ao sistema de controle acadêmico. A sala possui toda a infraestrutura física para garantir que as atividades sejam desenvolvidas com segurança e
privacidade.
5.7.

Acesso a Portadores de Necessidades Especiais (PNE)
As instalações existentes são projetadas para facilitar a mobilidade de

portadores de necessidades especiais, em particular deficientes físicos, tanto alunos
como docentes e funcionários técnicos e administrativos. Todas as suas unidades do
UniÍtalo estão adequadas a cadeirantes e/ou pessoas com problemas de mobilidade,
dispondo de rampas e/ou elevadores para o acesso às salas de aulas e demais
dependências da instituição. Os prédios também possuem sanitários e bebedouros
adaptados e vaga de estacionamento própria para portadores de necessidades
especiais.
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5.8.

Acesso a equipamentos de informática pelos docentes
As salas de professores e coordenadores do UniÍtalo são equipadas com

computadores e impressoras que podem ser usados pelos docentes antes, durante
ou após os horários de aula. Esse equipamento dispõe de acesso à internet e dos
principais programas que são utilizados pelos docentes nos preparos das aulas
(pacote Office da Microsoft), além dos programas de navegação na internet e correio
eletrônico. Além desses equipamentos os professores têm acesso à rede wireless e
aqueles que têm notebooks podem acessar a internet a qualquer momento.
Mediante agendamento, os docentes também podem utilizar os equipamentos
de informática disponíveis nas bibliotecas, que também contam com programas de
uso geral. A biblioteca disponibiliza aos seus usuários estações multimídia para
acesso à internet.
Todos os docentes cujas disciplinas exigem utilização freqüente dos
laboratórios de informática já têm esses horários de utilização programados no início
do semestre letivo. Além disso, as Centro Universitário Ítalo-Brasileiro mantém
horários livres dos laboratórios para que eles possam ser usados por alunos e
professores.
Os professores têm acesso ao sistema de gestão acadêmica (WAE) por meio
do núcleo professor@net. Neste núcleo, os professores podem consultar suas
turmas, quadro de horário, relatórios de notas e faltas, diário eletrônico e registro de
notas e faltas.
Estes recursos permitem ao professor a implementação e acesso a planos de
ensino, currículos, disponibilidade de horários, acesso on-line ao acervo bibliográfico,
alguns dados acadêmicos e acesso restrito a informações do alunado.
5.9.

Acesso a equipamentos de informática pelos alunos
O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro mantém laboratórios de informática

especialmente montados para atender aos seus alunos. Durante os horários de aula,
os laboratórios são divididos mediante uso preferencial, de acordo com a disciplina,
seu teor e a necessidade de uso freqüente dos equipamentos de informática. Todas
as disciplinas que exigem utilização constante dos laboratórios de informática já têm
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esse horário de utilização programado no início do semestre letivo, a fim de que se
organize uma grade de horários dos laboratórios. A utilização dos laboratórios fora
do horário de aula é livre aos alunos, para que possam realizar pesquisas na internet
ou elaborar trabalhos acadêmicos.
Os alunos também podem utilizar os equipamentos de informática disponíveis
nas bibliotecas (15 computadores), que contam com os principais programas de uso
geral. A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários estações multimídia para acesso à
Internet.
As

Bibliotecas

do

UniÍtalo

estão

completamente

informatizadas,

disponibilizando para seus usuários consultas do acervo em terminais, controle de
movimentação de acervo (empréstimo/consultas), possibilitando o efetivo controle na
cobrança de livros não devolvidos.
A IES também coloca à disposição de seus alunos os serviços disponíveis do
software WAE, utilizado na instituição para a gestão acadêmica. Os alunos têm
acesso ao sistema de gestão por meio do núcleo aluno@net. Neste núcleo, os alunos
podem consultar horários de aula, boletim de notas e faltas, atividades
complementares, extrato financeiro, emitir 2ª via de boleto de cobrança e entrada e
consulta de requerimentos de documentos à secretaria. Todos esses acessos estão
disponibilizados no site da Instituição www.italo.br.
5.10.

Recursos audiovisuais e de multimídia
O UniÍtalo dispõe de recursos audiovisuais e multimídia em suas salas de aula,

para uso do corpo docente durante as aulas e também pelos alunos para
apresentação de trabalhos, exibição de vídeos, etc.
Além dos equipamentos fixos (projetor multimídia e telas) em suas salas de
aula, o Uniítalo conta ainda com os seguintes equipamentos móveis:
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Recursos audiovisuais e multimídia - Campus João Dias
TIPO DE EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

Aparelho de som

03

Retroprojetores

30

Telão

Em todas as salas

Televisores

03

Videocassete

01

Projetor Multimídia

Em todas as salas

Aparelho de DVD

02

Computadores Multimídia

200

5.11. Rede de Comunicação (Internet)
A Instituição possui rede de comunicação – Internet de banda larga – em
todos os seus laboratórios de informática, nos equipamentos disponíveis nas salas de
professores, salas de coordenadores, direção e biblioteca. Como já foi dito acima,
diversos serviços acadêmicos podem ser realizados pela Internet, pelos diferentes
núcleos do sistema acadêmico WAE, utilizado pela IES e por outros serviços
ofertados no site da instituição.
A Internet tem link dedicado com taxa de transferência de 6 Mbps. Com este
recurso o aluno tem disponível pela Internet, em site próprio da instituição, o acesso:
a Notas, Faltas e Cadastro Pessoal, Informações Financeiras, Requerimentos de
Documentos, Grade Horária e demais itens.
A Intranet é usada para integrar o banco de dados e os sistemas utilizados.
Este recurso está disponível em todos os computadores e restrito a uma área de
segurança.
5.12 Biblioteca
O objetivo da biblioteca do UniÍtalo - Biblioteca Dante Alighieri - é
complementar o processo educativo (ensino/aprendizagem), conduzindo o aluno na
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busca da informação necessária ao seu desenvolvimento. Considerando os diferentes
níveis de conhecimento e diversidade de interesses existentes na comunidade
acadêmica e visando sempre a satisfação do usuário final, a Biblioteca do UniÍtalo
tem buscado no uso eficaz das tecnologias emergentes da informação as alternativas
de orientação à sua comunidade, atuando como intermediária durante a realização
das pesquisas, proporcionando um atendimento individualizado e objetivando o
preparo dos usuários para realização de suas próprias pesquisas.
O acervo da biblioteca do UniÍtalo está instalado em espaço com iluminação
adequada para a armazenagem dos livros, extintores de incêndio, sinalização bem
distribuída e visível. Os alunos têm livre acesso às estantes.
A biblioteca conta com instalações para estudos individuais e também para
estudos em grupo, atendendo às necessidades dos alunos e professores. A Biblioteca
Dante Alighieri ocupa área total de 400 m2, dividida em espaços funcionais assim
destinados:

5.13

ÁREA

M2

Acervo

112,00

Leitura/Estudo

217,00

Boxes para estudo individual

12,00

Serviços Administrativos

16,00

Recepção (Balcão de Atendimento)

12,00

Estudo em grupo

43,00

Acervo
O

acervo

da

biblioteca

do

Centro

Universitário

Ítalo-Brasileiro

está

informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da Instituição. No campus
João Dias, o acervo é composto de 25.000 (vinte e cinco mil livros), além de
periódicos, vídeos e CD-ROMs, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Além do
acervo específico de cada curso/área ministrado na instituição, a biblioteca tem à
disposição obras de referência (enciclopédias, dicionários, etc.) e acervo abrangente
das outras áreas de conhecimento, que são utilizados nos computadores à disposição
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dos alunos. Além do acervo de livros, encontram-se à disposição da comunidade
acadêmica Normas Técnicas da ABNT.
A Biblioteca é organizada segundo tabela de assunto denominada Classificação
Decimal Universal (CDU) e catalogação fundamentada no Código: Anglo American
Cataloguing Rules (AACR-2).
Abaixo segue o descritivo do acervo total do campus João Dias, por área do
conhecimento:

Livros

Áreas

Periódicos

Títulos

Volumes

Nacionais

Estrangeiros

Ciências Saúde

3.005

7.260

83

4

Ciências Exatas

840

1248

1

-

Ciências Humanas

2.799

6.428

46

2

Ciências Sociais Aplicadas

2.749

7.251

89

1

Linguística/Literatura

1.116

2.813

2

-

10.509

25.000

221

7

Total

Outubro/2011
5.14.

Periódicos, Jornais e Revistas
A Biblioteca disponibiliza acervo de periódicos atualizados, pertinentes aos

cursos oferecidos, com revistas especializadas, além de manter a assinatura dos
principais jornais e revistas de circulação nacional e local.
O UniÍtalo possui, atualmente, 188 títulos de periódicos classificados em 3
áreas, a saber:
Saúde
Humanas
Ciências sociais aplicadas
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Assinaturas de Saúde – Correntes2011
TÍTULO
ACTA FISIÁTRICA

PERIOD.

EDITORA

Quadri

USP
UNIVERS. FEDERAL

ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM

Quadri

SP

ADVANCES IN NURSING SCIENCE - ANS

Quadri

PERIODICALS

ANVISA: BOLEIM INFORMATIVO

Mensal

ANVISA
SOC. BRAS.

ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA

Mensal

AVENTURA & AÇÃO

CARDIOLOGIA
AIRPRESS EDITORA

COREN - SP

Bimestral

COREN

CREFITO SP

Trimestral

CREFITOSP
ASSOC. PAULISTA

DIAGNÓSTICO & TRATAMENTO

Trimestral

DE MEDICINA

Mensal

CONFEF

ENFERMAGEM BRASIL

Bimestral

ATLÂNTICA

FÁRMACOS E MEDICAMENTOS

Trimestral

RACINE

FISIOBRASIL

Bimestral

FISIOBRASIL

FISIOTERAPIA BRASIL

Bimestral

ATLÂNTICA

FISIOTERAPIA E PESQUISA

Trimestral

USP

FISIOTERAPIA EM MOVIMENTO

Trimestral

PUC-PR

FISIOTERAPIA SER: REV. CIENTÍFICA

Trimestral

EDITORA SER

IMES: REV. BRAS. DE CIÊNCIA E SAÚDE

Semestral

USCS

JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP

Quadri

PERIODICALS

JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUC

Quadri

PERIODICALS

NURSING

Mensal

NURSING

NUTRIÇÃO BRASIL

Bimestral

ATLÂNTICA

NUTRIÇÃO PROFISSIONAL

Bimestral

RACINE

Quadri

SBAN

Trimestral

CFF

Mensal

FUND. AMPARO

Trimestral

CANADIAN

E. F.: EDUCAÇÃO FÍSICA

NUTRIRE
O COFFITO
PESQUISA FAPESP
PHYSIOTHERAPY
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PHYSIOTHERAPY
PNEUMOLOGIA
REV. BRAS. DE CIÊNCIAS DO ESPORTE

Quadri

CBCE

RECENF: REV. TÉCNICO-CIENTÍFICA

Trimestral

BIO EDITORA

REV. BRAS. DE CANCEROLOGIA

Trimestral

INCA

REV. BRAS. DE ED. FÍSICA E ESPORTE

EEF/USP

REV. BRAS. DE FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO

Trimestral

ATLÂNTICA

REV. BRAS. DE FISIOTERAPIA S.CARLOS

Semestral

UNIV. S. CARLOS
ESCOLA DE ENF.

REV. DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP
REV. GAÚCHA DE ENFERMAGEM

Quadri

USP

Semestral

UFRGS
ESCOLA DE ENF.

REV. LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM

Bimestral

RIB. PRETO

REV. PAULISTA DE ENFERMAGEM

Trimestral

ABEN-SP
ASSOC. BRAS.

REV.BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - REBEN

Bimestral

ENFERMAGEM

REVISTA CORPOCONSCIÊNCIA

Semestral

FEFISA

Mensal

COREN

REVISTA FISIO&TERAPIA

Bimestral

OSTON LACERDA

REVISTA RACINE

Bimestral

RACINE

REVISTA TERAPIA MANUAL

Bimestral

ANDREOLI

SAÚDE VITAL

Mensal

ABRIL CULTURAL

SER MÉDICO

Trimestral

CREMESP

REVISTA DE ENFERMAGEM

SIND. EMP. SERV.
SESCON-SP

Mensal

SOBRAFISA - REVISTA ON LINE

CONTÁBEIS
SOBRAFISA
UNIV. FEDERAL

TEXTO & CONTEXTO
WAKE BRASIL

Quadrimestral

STA CATARINA
B8 COMUNICAÇÃO
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Assinaturas de Ciências Sociais Aplicadas – Correntes

2010
PADRÃO

B2B MAGAZINE

-Eletrônica

Mensal

EDITORIAL

CARTA MENSAL

Mensal

CONF. COMÉRCIO

CONJUNTURA ECONÔMICA

Mensal

FGV
PADRÃO

CONSUMIDOR MODERNO

EDITORIAL

EXAME

Quinzenal

ABRIL
GESTÃO & RH

GESTÃO RH

Bimestral

EDITORA

Mensal

SEGMENTO RM

Bimestral

HSM

INFO EXAME

Mensal

ABRIL

JOURNAL OF MANAGEMENT

Mensal

MARKETING

Mensal

REFERÊNCIA

MELHOR GESTÃO DE PESSOAS

Mensal

SEGMENTO

RAE: REVISTA DE ADM. DE EMPRESAS

Trimestral

FGV

RAUSP: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO

Trimestral

FEA / USP

Mensal

SEGMENTO

HARVARD BUSINESS REVIEW
HSM MANAGEMENT

RAZÃO CONTÁBIL
REGE: REVISTADE GESTÃO

FEA / USP

RGTSI: REV. GESTÃO DA TECN. SIST.
INFORMAÇÃO

TECSI / FEA - USP

VOCÊ s/a

Mensal

ABRIL

JORNAIS
FOLHA DE SÃO PAULO

Diário

EMPRESA FOLHA DA MANHÃ

O ESTADO DE SÃO

Diário

O ESTADO DE SÃO PAULO

Diário

VALOR ECONÔMICO

PAULO
VALOR ECONÔMICO
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REVISTAS GERAIS
 ÉPOCA. Globo
 GALILEU. Vivendo e aprendendo. Globo
 ISTO É GENTE. Ed. Três
 ISTO É. Ed. Três
 VEJA. Abril
 REVISTA E. SESC - São Paulo
 SUPER INTERESSANTE
 AVENTURA NA HISTÓRIA. Abril Cultural
 BRASILEIROS. Brasileiros Editora.
 LEITURA DA HISTÓRIA. Escala
5.15. Acervo Multimídia
Nosso acervo de vídeos conta com 134 títulos relacionados a temáticas
variadas da área de Educação. Por questões relativas a direito autoral este acervo
somente poderá ser retirado por docentes do UniÍtalo, mas os alunos podem assistir
aos vídeos na instituição.

VOLS

NOME DAS COLEÇÕES

COLEÇÃO História das Ideias Pedagógicas - 4 DVDS
1

Clássica e Média

2

Moderna e Contemporânea

COLEÇÃO Grandes Educadores - 22 DVDS
1

B. F. Skinner

2

Carl Rogers

3

CélestinFreinet

4

Claparède

5

Comênio

6

Darcy Ribeiro

7

Edgar Morin

8

Emilia Ferreiro
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Educadores brasileiros - Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e Lourenço
9

Filho

10

Froebel

11

Henri Wallon

12

Howard Gardner

13

Jean Piaget

14

John Dewey

15

Lev Vygotsky

16

Matthew Lipman

17

Montessori

18

Paulo Freire

19

Pestalozzi

20

Steiner

21

Helena Antipoff

22

Álvaro Vieira Pinto

COLEÇÃO Paulo Freire - 4 DVDS
1

Paulo Freire - Biografia

2

Paulo Freire - Legado

3

Paulo Freire - Educação

4

Paulo Freire - Inspirações

COLEÇÃO Emilia Ferreiro - 4 DVDS
1

Emilia Ferreiro - Biografia e Contexto

2

Emilia Ferreiro - Psicogênese e a didática

3

Emilia Ferreiro - Desdobramentos

4

Emilia Ferreiro - Introdução à Cultura Escrita

COLEÇÃO Filósofos e a Educação - 16 DVDS
1

Gramsci

2

Kant

3

Nietzsche

4

Sócrates, Platão e Aristóteles

5

Sto Agostinho e Sto Tomás de Aquino

6

Descartes
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7

Rousseau

8

Marx

9

Maquiavel

10

Locke

11

Hegel

12

Comte

13

Foucault

14

Deleuze

15

Arendt

16

Bourdieu

COLEÇÃO Cotidiano Escolar - 26 DVDS
Groppa - Rosely
1

Groppa - Rosely 01 - Escola hoje: da caserna ao parque de diversões

2

Groppa - Rosely 02 - Professores: procuram-se narradores

3

Groppa - Rosely 03 - Alunos: os meninos são todos sãos

4

Groppa - Rosely 04 - Sala de aula: o último espaço público?
Terezinha Rios

5

Terezinha Rios 01 - Educação para quê?

6

Terezinha Rios 02 - O lugar de cada um

7

Terezinha Rios 03 - Filosofia e Didática

8

Terezinha Rios 04 - Competência e qualidade
Rubem Alves

9

Rubem Alves 1 - Aprender

10

Rubem Alves 2 - Fazer

11

Rubem Alves 3 - Conviver

12

Rubem Alves 4 - Ser
Celso Antunes

13

Celso Antunes - Auto-estima na Educação

14

Celso Antunes - 10 Histórias Exemplares

15

Celso Antunes - Capacidades, habilidades e competências

16

Celso Antunes - Disciplina e indisciplina na sala de aula

17

Celso Antunes - Memória e criatividade na Educação
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18

Celso Antunes - Organizando o estudo e aprendizado

19

Celso Antunes - Desenvolvendo o caráter a partir de valores e virtudes

20

Celso Antunes - Transformando informação em conhecimento

21

Celso Antunes - Avaliação da Aprendizagem Celso Antunes

22

Celso Antunes - Trabalhando com projetos

23

Celso Antunes - Novas situações de Aprendizagem

24

Celso Antunes - Marinheiros e professores

25

Celso Antunes - Como ensinar valores

26

Celso Antunes - Inclusão e pluralidade

COLEÇÃO Educação Sexual - 4 DVDS
1

Educação Sexual - De 10a 14 anos

2

Educação Sexual - De 5 a 9 anos

3

Educação Sexual - Os primeiros 4 anos

4

Educação Sexual - Uma educação emancipatória

COLEÇÃO Gestão Escolar - 4 DVDS
1

Gestão Escolar - O gestor educacional contemporâneo

2

Gestão Escolar - Formando uma equipe de alta performance

3

Gestão Escolar - O desenvolvimento da liderança

4

Gestão Escolar - Tomada de decisão em cenários complexos

COLEÇÃO Filosofia no Ensino Médio - 4 DVDS
1

Fil. No Ens. Médio I - Experiência Filosófica

2

Fil. No Ens. Médio II - Elementos Didáticos p/ Exp. Filos.

3

Fil. No Ens. Médio III - A História da Filosofia e os Textos na Exp. Filos.

4

Fil. No Ens. Médio IV - Procedimentos Didáticos na Aula de Filosofia

COLEÇÃO Educação Ambiental - 4 DVDS
1

Educação Ambiental - História e Contexto

2

Educação Ambiental - Grandes Temas

3

Educação Ambiental - Objetivos Conceitos e Estratégias

4

Educação Ambiental - Ação e Participação

COLEÇÃO Sociologia no Ensino Médio - 4 DVDS
1

Sociologia no Ensino Médio I -Contexto e príncipios gerais

2

Sociologia no Ensino Médio II - Torias e conceitos: ferramentas do
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pensar sociológico
3

Sociologia no Ensino Médio III - Temas sociológicos

4

Sociologia no Ensino Médio IV - Questões práticas

COLEÇÃO Pluralidade Cultural - 4 DVDS
1

Pluralidade I - Diversidade e condição humana

2

Pluralidade II - Colonialidade e saber e de poder

3

Pluralidade III - Vida cotidiana

4

Pluralidade IV - A escola

COLEÇÃO Educação pela Pesquisa - 4 DVDS
1

Educação pela Pesquisa - 01 - Aprender bem

2

Educação pela Pesquisa - 02 - Educar pela Pesquisa

3

Educação pela Pesquisa - 03 - Metodologia do conhecimento científico

4

Educação pela Pesquisa - 04 - Aprendizagem virtual

COLEÇÃO Conflitos na Escola - 4 DVDS
1

Conflitos na Escola - Formação de Valores

2

Conflitos na Escola - Conflitos = Aprendizagem

3

Conflitos na Escola - Perspectiva construtivista dos conflitos

4

Conflitos na Escola - Regras e Princípios

COLEÇÃO Educação Física - 4 DVDS
1

Educação Física - Movimento, Corpo e Ação

2

Educação Física - Finalidades e Possibilidades

3

Educação Física - Movimento: categorias e conceitos

4

Educação Física - Princípios e Orientações Pedagógicas

COLEÇÃO Neurociências na Educação - 4 DVDS
1

Neurociências na Educação - Cérebro: guia do proprietário

2

Neurociências na Educação - Neurociência do aprendizado

3

Neurociências na Educação - Contribuições para a aprendizagem

4

Neurociências na Educação - Adolescência: o cérebro em transformação

COLEÇÃO Temas fundamentais - 14 DVDS
1

Inteligências Múltiplas

2

Autonomia e Autoridade

3

Avaliação de Aprendizagem Luckesi
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4

Desenvolvimento Moral

5

Autonomia - Kamii

6

Claudio de Moura Castro - Qualidade de Ensino: uma visão internacional

7

Rui Canario - O Educador no olho do Furacão

8

Mario Sérgio Cortella - Novos Paradigmas da Educação
Práticas

9

O Brincar e a Matemática

10

Práticas em Inteligências Múltiplas I

11

Práticas em Inteligências Múltiplas II

12

Oficina de Ciências e Tecnologia

13

Construtivismo e práticas pedagógicas

14

Educação para o Pensar
Psicopedagogia e Transtornos da Aprendizagem

1

Psicopedagogia 01 - A psicopedagogia

2

Psicopedagogia 02 - Contexto escolar

3

Psicopedagogia 03 - Contexto familiar

4

Psicopedagogia 04 - Diagnóstico psicopedagógico

5.16.

Base de Dados
A biblioteca disponibiliza sua base de dados do acervo em rede para consulta

local. Possui computadores com acesso à Internet e consulta a diversas bases de
dados, tais como:
CCN – Catálogo Coletivo Nacional de Periódicos, Teses e Eventos;
SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática;
SCIELO – ScientificElectronic Library Online – Periódicos Científicos Brasileiros;
CIAO – Columbia International Affair Online;
ERIC – Search Eric Database – Pesquisas e Periódicos na área Educacional.
PORTDA – Bibliografia na área de Comunicação
PROSSIGA – Bases brasileiras em diversas áreas do conhecimento
ACESSUS-CPDOC – Bases referenciais em história contemporânea
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BBD – Bibliografia Brasileira de Direito
PORTAL CAPES – Portal Brasileiro de informação científica
IBICT – Teses brasileiras, Catálogo Coletivo Nacional e Biblioteca Digital em
C&T
Biblioteca virtual Pearson
A base de dados da biblioteca, com o acervo bibliográfico de 25.000 volumes,
está residente nos servidores com o uso do software Winisis.

5.17.

Serviço de acesso ao acervo e informatização
A inscrição para acesso ao acervo é feita automaticamente para todos os

alunos regularmente matriculados na instituição, sendo permitido o empréstimo local
e domiciliar. O empréstimo domiciliar com possibilidades de renovação funciona
segundo critérios pré-estabelecidos em regulamento próprio, recebido e acordado
com o aluno, por ocasião do seu cadastramento na Biblioteca.
Há convênios firmados com outras instituições, ampliando as possibilidades de
pesquisa, tais como: Empréstimo Entre Bibliotecas (APB) permitindo ao usuário do
UniÍtalo acesso a outras bibliotecas, inclusive para empréstimo. Convênio firmado
com a Videoteca Global para locação de filmes especializados e parceria com a
Videoteca da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na área da
educação ambiental.
Existe o serviço de orientação ao aluno, em sala de aula com práticas na
Biblioteca, com o objetivo de informá-lo sobre a organização/serviços/regulamento,
para que possa usar com eficiência os recursos disponíveis.
A orientação dada aos alunos para a localização de livros nas estantes e o
auxílio regular na elaboração de trabalhos acadêmicos são feitos de maneira
sistemática e segundo critérios acadêmicos do uso das Normas de Referência
Bibliográfica (ABNT).
A elaboração de fichas catalográficas para os Trabalhos de Conclusão de
Curso (TC) é feita pelos bibliotecários, assim como as visitas monitoradas de
atendimento a classes a pedido de professores.
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Local ou remotamente (via Internet), o aluno pode consultar o acervo por
autor, título ou assunto; copiar a referência bibliográfica pronta em conformidade
com normas da ABNT; verificar disponibilidade do exemplar e efetuar a reserva de
material.
Há salas de multimídias com computadores exclusivos para pesquisa e
produção de trabalhos acadêmicos, que podem ser utilizadas pelos alunos mediante
agendamento prévio.
Os alunos têm acesso ao serviço de cópia de documentos dentro da instituição
(xerox), respeitando-se a Lei de Direito Autoral por meio de serviços de reprografia
prestados por uma empresa terceirizada instalada dentro da instituição.
A Biblioteca está associada ao programa COMUT (intermediação da
bibliotecária), que é mantido pela Capes, Sesu, Finesp, IBICT.
O acervo é informatizado pelo WINISIS. Trata-se de um sistema muito
eficiente na indexação de informações que são consultadas diariamente e que
precisam ser localizadas de forma rápida e precisa. Sua flexibilidade permite a
configuração e controle de diversas bases de dados contendo vários tipos de
informação contidos em formas textuais, arquivos eletrônicos, imagem etc.
O empréstimo utiliza o Masterisis, que compreende:
Transações baseadas em modelo relacional (Interbase, Oracle, Sybase ou
SQServer)
Integração com sistemas acadêmicos (pacrão SOL). Integração com banco de
dados de usuários e materiais em CDS/ISIS (Microisis e Winisis)
Integração on-line com a Internet (consulta de status, empréstimo, renovação
e reservas).
Compatível com a metodologia MARC e LILACS
Opera com uma ou várias bases de dados CDS/ISIS
A biblioteca do UniÍtalo funciona de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 22h30
e aos sábados, das 9h às 17h.
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5.18. Laboratórios de Informática e Laboratórios Específicos
O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro possui laboratórios de informática e
outros laboratórios e instalações especiais, específicas em função das necessidades
dos cursos implantados ali.
5.19.

Laboratórios de Informática
Atualmente o UniÍtalo disponibiliza o uso de 226 computadores para utilização

do alunado. Eles estão disponíveis no Sistema de Informação IEPAC pela Intranet,
acesso a Internet e uso de softwares do pacote Office da Microsoft, com a seguinte
distribuição:
 Biblioteca - 16 computadores, de excelente performance integrados na
rede, com recurso de multimídia. O acesso ao acervo bibliográfico se faz
com o uso do software WinIsis.
 Laboratório I - 43 computadores de boa performance, integrados na
rede e equipados com todos os softwares do Pacote Office da Microsoft e
softwares especiais, próprios para atividades específicas para auxiliar o
professor em suas atividades acadêmicas.
 Laboratório II - 43 computadores multimídia de excelente performance,
integrados na rede e equipado com um software específico para o curso
de Ciências Contábeis que permite ao professor aplicar na prática o que é
visto na teoria, este software é da empresa DPComp.
 Laboratório

III

-

43

computadores

multimídia

de

excelente

performance, integrados na rede e equipados com todos os softwares do
Pacote Office da Microsoft e softwares especiais, próprios para atividades
específicas para auxiliar o professor em suas atividades acadêmicas.
 Laboratório IV - 84 computadores multimídia de excelente performance,
integrados na rede e equipados com todos os softwares do Pacote Office
da Microsoft e softwares especiais, próprios para atividades específicas
para auxiliar o professor em suas atividades acadêmicas.
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- 43 computadores multimídia de excelente performance, integrados na
rede e equipados com todos os softwares do Pacote Office da Microsoft e
softwares especiais, próprios para atividades específicas para auxiliar o
professor em suas atividades acadêmicas.

Os computadores citados estão integrados no Sistema de Informação por
meio da rede Intranet, Internet e Banco de Dados, cuja estrutura computacional,
compreende os seguintes dispositivos:
 9 Servidores de dados Windows Server;
 9 Servidores de comunicação e segurança LINUX;
 6 Switchies de 10/100 Mbps;
 2 Roteadores;
 1 Firewall;
 1 Link dedicado que atende a Internet de 6 Mbps.
Características técnicas da conexão em rede do Sistema de Informação:
1) Internet - do tipo link dedicado com taxa de transferência de 6 Mbps. Com
este recurso o aluno tem disponível pela Internet, em site próprio da
instituição, o acesso: a Notas, Faltas e Cadastro Pessoal, Informações
Financeiras, Requerimentos de Documentos, Grade Horária e demais itens.
2) Intranet - que é usada para integrar o banco de dados e os sistemas
utilizados. Este recurso está disponível em todos os computadores e restrito
a uma área de segurança.
5.20.

Brinquedoteca
A Brinquedoteca é um espaço preparado para estimular a criança a brincar,

possibilitando o acesso a brinquedos variados, dentro de um ambiente especialmente
lúdico. Já a Brinquedoteca Universitária, tem seus objetivos ampliados, uma vez que
visa contribuir com melhoria do atendimento a crianças, por meio da formação lúdica
dos futuros professores. No meio acadêmico o espaço passa a ter também uma
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finalidade educativa, em que o brincar se torna intencional para o educador. Assim, a
proposta se concretiza junto aos nossos alunos através de estudos, reflexões,
discussões e ações no campo teórico e prático.
Contemplamos nossa preocupação com a infância por meio de ações que
valorizem a atividade lúdica infantil e, entre essas ações está a Brinquedoteca, um
espaço como esse pode enriquecer e fortalecer o compromisso com a qualidade da
formação de estudantes e professores ao contribuir para a construção de um olhar
mais atento à infância e ao estudo e compreensão da cultura lúdica, fundamentais
para a melhoria da qualidade da prática pedagógica na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental.
Além disso, acreditamos que a formação universitária deve realizar-se sobre o
tripé pesquisa, ensino e extensão como funções indissociáveis, e a Brinquedoteca
configura-se, por excelência, como uma das oportunidades que viabiliza tal exercício.
No curso de Pedagogia, a Brinquedoteca potencializa seu significado enquanto
espaço de formação lúdica, possibilitando a construção de conhecimentos de forma
prazerosa. Concretiza-se ainda como um espaço de valorização da cultura infantil,
que considera o jogo, o brinquedo e a brincadeira como instrumentos de
compreensão e de reelaboração da realidade pela criança.
Nossos alunos são responsáveis pela dinâmica do seu cotidiano e, para isso,
recebem formação teórica e prática pelos docentes do curso, visando qualificar suas
intervenções junto às atividades das crianças, fomentando a prática da pesquisa.
Deste modo, a Brinquedoteca funciona como um laboratório para os nossos alunos,
uma vez que os instiga para a investigação e a reflexão de assuntos pertencentes a
este universo temático.
Nossa Brinquedoteca está organizada em cantos temáticos, servindo também
como acervo para consulta pelos alunos e como apoio aos docentes do curso em
suas aulas práticas. No “Cantinho da Leitura” há inúmeros títulos de literatura infantil
que servem de apoio às aulas de Fundamentos Métodos e Práticas do Ensino de
Língua Portuguesa, Alfabetização e Letramento; o “Cantinho Musical” possui uma
bandinha rítmica completa, além de CDs e materiais sonoros que contribuem com
atividades práticas relacionadas à disciplina Fundamentos Métodos e Práticas do
Ensino de Artes; o “Cantinho dos jogos didáticos” contém inúmeros jogos de
matemática e alfabetização, indispensáveis às aulas das disciplinas Fundamentos
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Métodos e Práticas do Ensino de Matemática, Fundamentos Métodos e Práticas do
Ensino de Língua Portuguesa, Alfabetização e Letramento e Psicologia da
Aprendizagem. Vale lembrar ainda que todo o espaço contribui de forma significativa
com as disciplinas Currículo e Programa de Educação Infantil e Psicologia do
Desenvolvimento, entre outras.
5.21.

Ateliê de Artes
A prática do ensino de Artes complementa a formação dos alunos de Artes

Visuais dando-lhes subsídios para atuar em sala de aula com uma proposta
diferenciada para o ensino desta disciplina, contemplando as linguagens artísticas
propostas nos PCN‟s onde se coloca a necessidade de educação em Artes onde os
alunos passem por um conjunto de experiências, relacionadas aos diversos materiais,
aprendendo a criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade e produções
artísticas pessoais.

“O ser humano que não conhece arte tem uma
experiência de aprendizagem limitada, escapa-lhe a
dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos
à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das
criações musicais, das cores e formas, dos gestos e
luzes que buscam o sentido da vida.” (PCN Artes, p.19)
As aulas em ambiente específico – ateliê de artes visuais – propiciam aos
alunos uma vivência diferenciada com espaços e ambientes próprios, condizentes
com as práticas em questão. Trabalhar em ateliê permite ao aluno uma visão de
experimentação, ainda que direcionada pelos professores do curso de Artes Visuais,
onde, ao fazer uso de diversos materiais – tintas, papéis, giz, lápis, pincéis entre
outros, pode perceber a importância e a necessidade de exploração desses materiais
para o desenvolvimento estético e sensível, enquanto elementos de integralidade na
formação dos alunos.
Ao trabalharmos no ateliê de artes visuais algumas perguntas são
desenvolvidas, levando os alunos a refletirem sobre sua formação e futuras práticas:
como os alunos aprendem arte? O que é importante que se ensine em arte? Como
organizar os conteúdos e as aulas de arte? A aula prática assume um lugar especial
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na formação inicial de professores e por isso deve ser desenvolvida cotidianamente
nos cursos de formação, em disciplinas que contemplem a necessidade dessa
prática, onde alunos aprendam fazendo, experimentando, pensando e repensando
sobre caminhos e práticas.
O ateliê de artes visuais está dividido em duas áreas com pias, cubas e balcão
de mármore em ambas, bancadas e equipamentos próprios para a realização das
atividades práticas entre outros materiais disponíveis para as aulas, conforme abaixo:
Itens
Aguarrás para limpeza e diluição
Aquarela (bisnagas – cores diversas)

Qtde.
10 litros
15 estojos

Armário com portas

01 un

Bancada de trabalho

01 un

Berceau – médios (Material de Gravura)

04 un

Breu

03 Kg

Cavaletes para telas

35 un

Cera de abelha (para encáustica)

03 Kg

Cola cascorez

04 litros

Cubas plásticas para produtos ácidos

10 un

Esmeril

01 un

Espátulas de metal para telas

06 un

Espátulas plásticas

10 un

Estantes-biblioteca

04un

Ferramentas diversas (serra, martelo, chave de fenda, grosa, cinzel

02 de cada

etc)
Fole

01 un

Galões plásticos (5 litros)

03 un

Grampos (sargentos)

15 un

Guilhotina para metal

01 un

Percloreto de ferro

05 Kg

Prensa para gravura

01 um

Rolos de Borracha para gravura

03 un

Roulettes (material de gravura)

04 un
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Tesoura (comum – grande)

05 un

Tesoura para metal

05 un

Tinta acrílica (bisnagas – cores diversas)

15 estojos

Tinta óleo (bisnagas – cores diversas)

15 estojos

Tinta para gravura em metal (tinta de encavo – metal) - Amarela

04 latas

Tinta para gravura em metal (tinta de encavo – metal) - Azul

04 latas

Tinta para gravura em metal (tinta de encavo – metal) - Preta

04 latas

Tinta para gravura em metal (tinta de encavo – metal) – Vermelha

04 latas

Tinta para xilogravura (tipográfica) - Amarela

04 latas

Tinta para xilogravura (tipográfica) – Azul

04 latas

Tinta para xilogravura (tipográfica) – Preta

04 latas

Tinta para xilogravura (tipográfica) – Vermelha

04 latas

5.22. Sala Rítmica
A sala de Atividade Rítmica é um espaço retangular amplo, com cadeiras
móveis, espelhos, banco sueco, estepes, mini trampolins, colchonetes, arcos,
bastões, lousa, retroprojetor e disponibilidade para utilização de data show e
aparelho de som.
A sala de Atividade Rítmica é utilizada em aulas de música, danças, práticas
em cultura popular e artes cênicas, constituindo-se em espaço multidisciplinar.

5.23. Teatro
O Uniítalo conta ainda com a estrutura de um teatro com capacidade para 600
pessoas, com palco italiano e demais componentes utilizados como complemento
para as aulas de expressão corporal (dança) e teatro.
O teatro conta com palco italiano, coxias, camarins, mesa de luz e som,
espaço utilizado para as aulas de expressão corporal (dança) e teatro.
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6. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
6.1. Princípios e Diretrizes do Processo de Autoavaliação
A avaliação é presença obrigatória em toda e qualquer atividade humana,
sobretudo, na educação.

O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro considera que o

processo de avaliação dos níveis acadêmico e administrativo deve ser dinâmico,
participativo, recuperativo e construtivo. Assume-se, assim, que o processo de
construção de uma realidade educacional mais justa supõe uma intervenção
planejada, intencional e sistemática na organização do trabalho pedagógico desta
mesma realidade. Cabe à IES fomentar a compreensão da avaliação como um
processo de constante repensar a práxis, buscar legitimar a reflexão por meio da
ampla participação de todos os segmentos da Instituição, bem como rejeitar a
adoção de modelos de avaliação prontos e acabados. A conscientização de tal
responsabilidade abre linhas de debate associadas ao perfil dos processos de
avaliação que sejam condizentes com o perfil institucional assumido pelo UniÍtalo.
O Centro Universitário Ítalo-Brasileiro constitui-se numa Instituição de ensino
superior que busca permanentemente o aperfeiçoamento de suas ações, tendo o
compromisso de considerar as singularidades do contexto regional onde se encontra
inserido, no que se refere às diversas formas de organização econômica da
produção, à cultura da população, à estrutura demográfica, entre outras.
Para isso, traz em sua missão a cultura da avaliação institucional, que lhe dá
indicadores para a revisão de ações e redirecionamento das estratégias de atuação.
Para atender a realidade do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, a avaliação
institucional fundamenta-se nos princípios de legitimidade, participação, integração,
não-punição/premiação, compromisso, continuidade e sistematização.
A legitimidade pressupõe o acordo da comunidade acadêmica quanto à
institucionalização do processo de avaliação e quanto aos seus critérios.
A participação é entendida como a atuação de diversos segmentos da
Instituição nas diferentes fases do processo de avaliação.
Integração significa a incorporação de todos os esforços e experiências
existentes ao processo global de avaliação institucional.
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Não-punição/premiação é o principio que visa a substituir a idéia de procurar
quem errou, pela de identificar as falhas e como corrigi-las.
Compromisso é motivar o empenho individual e coletivo, na busca de melhoria
da Instituição e finalmente, os princípios de continuidade e sistematização da
avaliação são entendidos como forma de garantir a reflexão e redefinição constante
de objetivos e metas a serem alcançados.
6.2. Política de Avaliação Institucional
O processo de avaliação como um todo abrange aspectos de natureza
quantitativa e qualitativa, compreendendo as etapas: preparação; auto-avaliação
(sondagem

no

ambiente

externo

e

no

ambiente

interno);

diagnóstico;

conscientização; síntese global; implementação; publicação; difusão; reavaliação e
retroalimentação.
A preparação dos envolvidos, quando da deflagração do processo de
avaliação, requer o desenvolvimento de programas de sensibilização e de
conscientização para todos os segmentos envolvidos no processo com o intuito de
deixar claro que a avaliação não deve ser encarada como uma estratégia punitiva
mas, pelo contrário, que a mesma represente uma estratégia que assegure a
qualidade dos serviços prestados pela Instituição e seus cursos.
A etapa de auto-avaliação se desdobra na sondagem dos ambientes externo e
interno. A sondagem no ambiente externo corresponde à investigação das
necessidades e expectativas da comunidade, que podem ser obtidas através da
utilização de diferentes técnicas de coleta de dados, como por exemplo: a
observação, a entrevista, o questionário e o exame de fontes documentais. A
sondagem no ambiente interno diz respeito à análise do projeto pedagógico
(currículo, corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo, infraestrutura física e tecnológica, de gestão, das práticas investigativas e da extensão).
Esta auto-avaliação na IES se faz por meio de questionários respondidos pelos
discentes e entrevista com os docentes e pessoal técnico-administrativo, além de
reuniões regulares com os representantes discentes. As reuniões pedagógicas
também propiciam momentos de avaliação, assim como de correção de eventuais
distorções.
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A sondagem no ambiente interno pode estabelecer a realização de uma
retrospectiva crítica, socialmente contextualizada do trabalho realizado pelo Curso
com a participação de professores, alunos e funcionários, no que concerne às
condições

para

o

desenvolvimento

das

atividades

curriculares,

processos

pedagógicos e organizacionais, resultados alcançados do ponto de vista do perfil do
formando, bem como à formação de profissional crítico, habilitado às necessidades
do contexto social.
A sondagem dos ambientes externo e interno é realizada por comissão,
indicada pela Pró-Reitoria Acadêmica, que mantem contato com dirigentes, corpos
docente, discente e técnico-administrativo, fornecendo, assim, subsídios para a
reavaliação e reformulação do processo, com vistas à superação de dificuldades e
transformação da realidade educacional.
As demais etapas compõem as fases de reflexão, análise, correções,
publicação dos resultados e conscientização do processo permanente de avaliação.
6.3. Objetivos do Processo de Autoavaliação
A Avaliação Institucional tem como finalidade verificar, analisar e propor ações
de recondução das atuações educacionais da Instituição e de seus Cursos. A luz dos
pressupostos contemporâneos de avaliação, cujo caráter

formativo,

tem como

finalidade o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da Instituição
como um todo a auto, – avaliação visa autoconhecimento e a tomada de decisões
na perspectiva de desenvolver uma educação superior com a missão de:
Educar, formar e realizar pesquisas;
Formar diplomados altamente qualificados;
Construir um espaço aberto para a formação superior, que propicie a
aprendizagem permanente;
Promover, gerar e difundir conhecimentos por meio de pesquisas;
Contribuir para compreender, interpretar, preservar, reforçar, fomentar e
difundir as culturas nacionais, regionais, internacionais e históricas, num
contexto de pluralismo e diversidade cultural;
Contribuir para proteger e consolidar os valores da sociedade;
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Contribuir para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da educação em
todos os níveis, em particular

mediante a formação continua do corpo

docente. (NISKIER, Arnaldo – Século 21, educação para todos – Folha de
São Paulo 29/10/98 – Conferência Mundial sobre ensino superior da
UNESCO).
O processo de avaliação da Instituição e de seus cursos tem por metas:
desencadear um processo de avaliação, buscando explicitar qual o papel social da
Instituição e de seus cursos, rumo a uma sociedade mais justa, democrática e
contemporânea;
ampliar a qualidade do ensino dos cursos de graduação, seqüenciais e de pósgraduação, mediante análise, revisão e reconstrução dos currículos;
definir

uma

política

acadêmica

globalizadora

que

possibilite,

na

práxis

pedagógica, a integração entre ensino, práticas investigativas e extensão;
impulsionar um processo criativo de autocrítica da Instituição e de seus cursos
como evidência da vontade política de auto-avaliar-se para garantir a qualidade
de suas ações;
contribuir para a definição dos projetos educacionais tanto da Instituição quanto
de seus cursos, com vistas a uma melhor adequação às expectativas e
necessidades sociais, políticas e econômicas da atual conjuntura.
OBJETIVOS
Geral
Acompanhar e aperfeiçoar o processo de avaliação da IES, promovendo a
permanente

melhoria

da

qualidade

social

e

pertinência

das

atividades

relacionadas ao ensino, práticas investigativas, extensão e gestão.
Específicos
Sedimentar uma cultura de auto-avaliação na Instituição;
garantir a qualidade da ação acadêmica e prestar contas à sociedade da
consonância desta ação com as demandas científicas e sociais da atualidade;
conhecer como se realizam e se inter-relacionam as funções de ensino, pesquisa
e extensão;
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(re) estabelecer compromissos com a sociedade, explicitando as diretrizes de um
projeto pedagógico institucional e dos cursos e possibilitando uma reformulação
de ações acadêmicas;
diagnosticar e avaliar a eficiência e eficácia do processo de gestão da Instituição;
repensar objetivos, maneiras de atuação, ações, produtos e resultados na
perspectiva de uma Instituição

atenta às demandas profissionais do sistema

produtivo, condizente com o momento histórico local e global, e;
identificar

mudanças

necessárias

e

implantá-las,

contribuindo

para

o

aperfeiçoamento do Projeto Institucional.
Nesta perspectiva, a avaliação institucional do Centro Universitário ÍtaloBrasileiro

busca

o

autoconhecimento

para

a

tomada

de

decisão.

Pelo

autoconhecimento, potencializar as ações facilitadoras do processo, através do
diálogo com o colegiado e da reflexão, bem como minimizar as dificuldades, sobre
as fragilidades, ainda, existentes, para cumprimento da missão. Assumindo, assim, a
efetiva da gestão política, acadêmica e cientifica da Instituição como um todo.
O conhecimento das estratégias de sucesso norteará as decisões, no sentido
de disseminá-las, irradiando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação, cujos
resultados são insatisfatórios serão modificadas, buscando-se novos percursos de
solução.
A

avaliação

Institucional

no

Centro

Universitário

Ítalo-Brasileiro

é

incorporada, prioritariamente, como alavanca de ajustes necessários na Instituição.
Ela é um “organizador” das idéias sobre os problemas do Ensino Superior. Por outro
lado, sedimenta uma cultura de avaliação diagnóstica, onde as fragilidades são
detectadas para ajustes e correção de rumos, frente aos objetivos.
Para essa construção, a avaliação é entendida como: “... processo sistemático
e permanente que permite captar informação sobre o objeto avaliado para contrastálo com um marco de referência e, a partir dessa constatação, emitir juízo de valor e
propor alternativas para melhorar o referido objeto”.
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6.4. Metodologia para a Avaliação Institucional
Entendendo a importância da reflexão crítica sobre a operacionalização do
ensino superior, o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro adota uma metodologia
coerente com os objetivos institucionais, que seja exeqüível e que possua caráter
permanente, sistêmico, participativo, objetivo e criativo.
A avaliação está adaptada ao modelo organizacional da instituição, garantindo
a flexibilidade do processo, independente dos níveis hierárquicos. O seu resultado
final é um relatório, que se constitui em uma ferramenta para o planejamento e
gestão institucional, instrumento este de acompanhamento contínuo do desempenho
acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade.
A operacionalização do projeto dá-se por comissões. Há uma comissão que
faz a coordenação geral e comissões setoriais ou específicas que coordenam a
avaliação por unidade administrativa e/ou acadêmica. A coordenação do Processo de
Avaliação Institucional fica a cargo da Comissão Própria de Avaliação (CPA),
constituída conforme legislação em vigor e devidamente aprovada pelos órgãos
colegiados internos.
Considerando que a avaliação institucional envolve campos distintos, são
definidos em cada segmento, as dimensões, os indicadores, bem como o
detalhamento da metodologia a ser utilizada e cronograma a ser seguido.
A escolha das dimensões e a definição de indicadores resultam da combinação
de metodologias existentes e na elaboração de novos indicadores necessários. Esses
indicadores quantitativos e qualitativos são utilizados para diagnosticar, descrever,
interpretar, e avaliar a realidade de cada setor, seus pontos fortes e fracos,
possibilitando documento síntese (Relatório).
A partir do planejamento de atividades dos órgãos, em cada nível, é realizada
periodicamente a diagnose específica que permite verificar o cumprimento dos
objetivos e metas planejadas, bem como sua necessária interligação com os demais
níveis da estrutura organizacional, evitando desta forma, a dicotomia entre a
organização acadêmica e a organização administrativa financeira.
A avaliação desta instituição e de seus cursos pauta-se a partir de dois
pressupostos.
De um lado, aqueles de cunho político-filosófico, quais sejam:
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a avaliação atenderá à característica de globalidade e da especificidade, na
medida em que leva em consideração as atividades-fim e as atividades-meio,
o caráter de indissociabilidade e de interface das dimensões Ensino, Produção
Acadêmica/Práticas Investigativas, Extensão e Gestão;
a avaliação envolverá participação de todos os membros da comunidade
acadêmica do curso;
a avaliação deverá ressaltar e integrar esforços e experiências já existentes na
IES ;
a avaliação tem caráter contínuo e sistemático, apoiada pela existência de
uma vontade política e uma infra-estrutura capaz de assegurá-la;
De outro lado, a avaliação é também de natureza técnico-científica, ou seja:
uma metodologia qualitativa e quantitativa que, de modo ágil e preciso,
instale e acione um sistema de coleta de informações centralizadas e
descentralizadas, com dados relevantes para efeito de diagnóstico, de controle
e de autoconhecimento. Informações estas que permitam analisar, explicar e
compreender os fenômenos acadêmicos pedagógicos com vistas à superação
de dificuldades e transformação da realidade educacional;
uma metodologia quantitativa e qualitativa que garanta indicadores fidedignos
e permitam oferecer modelos analíticos e interpretativos com vistas ao
aprimoramento do processo.
Para a avaliação das funções Da IES, os princípios metodológicos básicos
utilizados são:
clareza do que vai ser avaliado;
critérios e condições para a avaliação;
variedade de técnicas e instrumentos; e
aferição dos resultados.
Ao lado desses princípios, usa-se a metodologia específica, de acordo com o
objetivo da avaliação e da área a ser avaliada.
6.5. Comissão Própria de Avaliação (CPA)
A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário Ítalo- Brasileiro foi
criada em consonância com a Lei 10.861 de 14 de Abril de 2004, que instituiu o

153
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). O Sistema estabelecido
por essa lei tem como objetivo inaugurar uma nova fase do Ensino Superior no
Brasil, tendo como paradigma o estabelecimento de oferta de vagas, na educação
superior, atrelado à melhoria de qualidade por meio do aumento permanente da
eficácia institucional e de sua relação com responsabilidades sociais. A auto-avaliação
institucional representa a primeira etapa, nos ciclos de avaliação do Ensino Superior,
e certamente é o alicerce do procedimento que contemplará, tendo a identidade
institucional como referência, uma cultura de avaliação em médio prazo.
No Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, a coordenação do Processo de
Avaliação Institucional fica a cargo da Comissão Própria de Avaliação (CPA),
constituída conforme legislação em vigor e devidamente aprovada pelos órgãos
colegiados internos.
A CPA é composta por:
Presidente: Prof. Dr. Cláudio Alves
Representante do Corpo Técnico-Administrativo: Gustavo Vieira Amadio
Representante do Corpo Docente: José Salvador de Abreu
Representante do Corpo Discente: Noel Rosa de Castro
Representante da Sociedade Civil Organizada: Guilherme Silveira Martints
6.6. Fluxograma Procedimental do Processo de Avaliação Institucional
RESPONSÁVEL

CPA

ETAPAS

Preparação

AÇÕES

ESTRATÉGIAS

Reunião T.Pedag.
Recepção
dos
alunos
e
Sensibilizar
para
auto-avaliação,
divulgação para os novos.
sedimentar a cultura.
Seminários
/
Comunidade
Acadêmica
Sondagem do ambiente interno:
Planejamento;
Elaboração de instrumentos;
Reuniões
setoriais
para
divulgação e orientação de
preenchimento
de
instrumentos de coleta.

Coleta de Dados;
CPA

Diagnóstico

Análise de dados;
Elaboração do relatório;
Elaboração
do
diagnóstico
Instituição

da
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CPA
Colegiados do
curso
Órgãos
Administrativos
Docentes,
discentes e
Funcionários.

CPA

Análise e discussão do relatório por
setor
Levantamento dos pontos fortes e
fracos
Reuniões, debates, atividades
Construção de quadros comparativos
Auto Avaliação
que levem a reflexão e análise
de desempenho
Conscientizaçã
dos dados.
Elaboração de propostas:
o setorial
 medidas
corretivas/saneadoras
 exploração dos pontos fortes

Síntese Global

Avaliação e Integração de propostas
Elaboração do relatório final
Divulgação / discussão interna

CPA
Reitoria
Estabelecimento de metas de ação.
Órgãos/
Orçamento para viabilizar as metas
Colegiados
Implementação estabelecidas.
Órgãos
Alocação de recursos.
administrativos
Publicação/
CPA
Publicação do relatório final
difusão
Releitura da realidade
Avaliar medidas de correção ou
CPA
Reavaliação
aperfeiçoamento; propor alternativas.

Painéis, sites.

Escrituração do Plano.

Painéis, sites,reuniões com os
colegiados.
Reunião com a equipe sobre
as publicações da CONAES e
alinhamento.

6.4.3. Dimensões, indicadores, processos e instrumentos da Autoavaliação

Dimensões

PDI

Documentos legais;
Objetivos, duração e carga
horária do curso;
Perfil profissiográfico;
Necessidades e expectativas
do sistema produtivo.
Matriz curricular:
Ementário;
Planos e programas
ensino.
Regime acadêmico.

Projeto Pedagógico

Processos /
Metodologia

Indicadores

Instrumentos

Levantamento,
organização, análise do Fichas de registro e
regulamento
relatórios.

Compatibilidade
das
disciplinas
x
carga
horária.
Análise
do
perfil
profissional
x Registro
dos
perspectivas do mercado documentos e analise.
de
de trabalho.

Metodologia e articulação
com o processo ensinoaprendizagem.
Registros
dos
Disciplinas;
documentos e analise.
Atividades complementares de
Eficiência e eficácia do
ensino;
estágio, em relação à
interação do processo Ficha de registros.
Estágio supervisionado.
ensino aprendizagem x
sistema produtivo.
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Corpo docente

Corpo Técnicoadministrativo

Responsabilidade
social.

Comunicação com a
sociedade

Regime de trabalho (integral,
parcial) carga horária.
Qualificação Acadêmica
(titulação).
Adequação de professores à
disciplina
do
curso
(qualificação e experiência
profissional
relativa
à
disciplina)
Critérios de seleção.
Relação professor/ aluno por
disciplina.
Produtividade
do
corpo
docente
(trabalhos
publicados, participação em
seminário etc.)
Auto-estima e avaliação dos
pares.
Avaliação do desempenho do
professor pelos alunos.
Indicie
de
satisfação
e
insatisfação dos alunos.
Formação.
Regime de trabalho.

Compatibilização
dos
alunos
aprovados
x
quantidade
de
profissionais necessários
ao mercado; análise da
produtividade x regime
de trabalho e carga
horária;
Análise
do
professor pelos alunos;
Análise
da
relação
estágio supervisionado x
docente envolvido;
Organização
análise,
descrição e interpretação
dos dados levantados.

Compatibilidade entre a
Reuniões,
pesquisa
quantidade x qualidade,
através
de
em relação às demandas
questionários.
operacionais.

Impacto
para
o
desenvolvimento regional
Produção científica.
e nacional .
Empregabilidade
x
Relação setor público e
trabalhabilidade.
privado.
Acessibilidade:
ingresso,
Política de ação inclusiva
permanência e promoção dos
para o fortalecimento da
indivíduos e cidadãos.
democracia.
Recursos e qualidade da
comunicação,
interna
e
externa.
Quais meios de comunicação
utiliza?
Divulgação das informações.

Organização e
Planos de gestão e de metas.
Gestão da Instituição

Questionários, fichas
de registros, reuniões,
palestras, seminários,
recursos audiovisuais

Pesquisa
junto
à
comunidade discente,
e o sistema produtivo,
utilização
de
questionários,
desenvolvimento
de
atividades.

Coleta e analise dos
instrumentos
Compatibilização
dos
utilizados
para
recursos
utilizados,
divulgação, como:
clareza, precisão , frente
Planos de marketing,
às demandas.
meios
eletrônicos,
folder, etc.
Gestão orientada para
resultados ou processos?
Centralização
ou
descentralização.
Compatibilizar
gestão
colegiada
com
democracia.

Atas
de
órgão
colegiados,
regulamentos internos
, normas acadêmicas,
mecanismos
de
controle de normas
acadêmicas
e
organogramas.

Salas de aula, biblioteca,
laboratórios, área de lazer, Compatibilizar quantidade
Quadro da Instituição
Infra-estrutura física. transporte, equipamentos de x qualidade sua plena
– central e setorial
informática.
utilização e conservação.
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Egressos

Sustentabilidade
Financeira

Plano de avaliação
Institucional

Pesquisas ou estudos .

Políticas de captação
alocação de recursos.

Dados sobre a ocupação
dos egressos, opinião
sobre
a
formação
recebida,
nível
de Sociograma.
participação
na
instituição.
Planilhas de gastos
Folhas de pagamento.
Compatibilidade entre : Planilha de liberação
e PDI, PPI e programas de de
verbas
para
ensino,
pesquisa
e formações
corpo
extensão.
docente e técnico
administrativo.

Políticas e ações para uma Leitura e análise dos
Relatórios.
cultura de avaliações já indicadores existentes e a
Gráficos.
existentes.
correção de rumos.

