
 

              

 

COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Modalidade:  Especialização lato-sensu 

 

Coordenador(a): Profa. Angélica Alves D’ Almeida de Melo Lula 

 

OBJETIVO 

Formar especialistas em Pedagogia e Educação Infantil para atuarem em 

Instituições escolares e órgãos dos sistemas escolares, instrumentalizando-os dos 

fundamentos e práticas pedagógicas, de modo que possam realizar atividades que 

garantam a qualidade do processo de formação, desenvolvimento e aprendizagem da 

criança pequena. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Discutir os principais desafios do atendimento à infância no Brasil; 

 

 Problematizar a situação da Educação Infantil frente aos desafios da sociedade 

contemporânea; 

 

 Qualificar as educadoras(es) para as atividades de pesquisa na área da Educação 

Infantil; 

 

 Discutir projetos de trabalho, com abordagem interdisciplinar, que incentivem a 

curiosidade, o questionamento, a inventividade e o conhecimento das crianças em 

relação ao mundo físico e social. 

 

 

 



PÚBLICO-ALVO 

 

O curso se destina a educadores(as), gestores(as) e demais profissionais da área 

da educação que atuem ou tenham interesse na área da infância, interessados em 

compreender os fundamentos da organização pedagógica da Educação Infantil, bem 

como os aspectos teóricos e metodológicos que embasam a prática didática nessa área. 

O curso tem como preocupação o estudo do desenvolvimento infantil e dos desafios 

que esse nível de ensino tem atualmente enfrentado. 

 

PROCESSO SELETIVO 

 

A seleção será realizada mediante análise do currículo do candidato, 

preenchimento da ficha de inscrição, entrevista (em data a ser definida) e apresentação 

dos seguintes documentos: diploma e histórico de Graduação, CPF, RG e comprovante 

de residência.  

 

CARGA HORÁRIA 

 

380 (trezentos e sessenta) horas. 

 

DURAÇÃO 

 

21 meses, incluindo o prazo para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso 

(em forma de artigo científico). Dessa forma, serão 19 disciplinas presenciais e 02 

meses destinados ao TCC. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

 

 Cópia autenticada do diploma de graduação;  

 Curriculum Vitae atualizado; 

 Cópia da carteira de identidade (RG) e CPF (e originais); 

 Cópia do boleto bancário que conste o pagamento da Taxa de Inscrição (este 

documento pode ser obtido no seguinte endereço: www.faculdadedoserido.com.br); 

 

http://faculdadedoserido.com.br/


 01 foto 3x4; 

 Cópia do comprovante de endereço atual. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

MESES DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

1 Políticas Públicas da Educação Infantil 20h 

2 Psicologia do Desenvolvimento Humano e da Aprendizagem 20h 

3 Educação Infantil em Creches  20h 

4 Educação Infantil na Pré-Escola 20h 

5 O Trabalho Cotidiano na Educação Infantil 

 

20h 

6 Linguagem, Oralidade e Cultura Escrita 20h 

7 Metodologia do Trabalho Científico 20h 

8 Educação Inclusiva: Identidade na Adversidade  20h 

9 Transtornos Escolares da Primeira Infância 20h 

10 Problemas de Aprendizagem I 20h 

11 Problemas de Aprendizagem II 20h 

12 Alternativas Pedagógicas para a Educação Infantil 20h 

13 Brinquedos e Brincadeiras no Cotidiano da Educação 20h 

14 Planejamento Pedagógico  20h 

15 Expressão e Arte na Infância 20h 

16 Currículo e Proposta Pedagógica 20h 

17 Avaliação na Educação Infantil 20h 

18 Projeto de Intervenção 20h 

19  Seminário de Apresentação de Intervenção 20h 

20/21 TCC: Artigo Científico  

TOTAL DE CARGA HORÁRIA  380 h 

 



CORPO DOCENTE 

 

Os cursos de Pós-graduação da Faculdade do Seridó são ministrados pelos 

professores do Departamento de Ciências Contábeis da FAS, além de contarem com a 

participação de profissionais convidados de outros Departamentos e entidades 

externas à Faculdade. Os docentes são, predominantemente, mestres e doutores, com 

larga experiência em seus campos de atuação. 

 

 


