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EP147 – PRÁTICAS CURRICULARES 

Ementa: Contempla a realização, pelo estudante do curso de Pedagogia, de algumas das 
seguintes atividades: participação em Congressos, Seminários, Simpósios, Colóquios, 
Mesas Redondas; audiência de defesas de dissertação ou tese; trabalhos de Iniciação 
Científica; monitorias; estágios extracurriculares; participação em grupos de pesquise da 
FE; apresentação de trabalhos em eventos científicos; representação estudantil; 
participação de atividades no âmbito da FE e da Unicamp. As atividades devem ser 
realizadas durante todo o período de permanência do estudante no curso. 

 

7 créditos –  vetor P (Prática) – 105 horas (1 crédito = 15 horas).  

A disciplina é oferecida em todos os semestres. Mas, assim que o estudante tiver a 
documentação que comprove a participação nas atividades, pode efetuar a matrícula, dentro 
do período da DAC, e apresentar a cópia dos documentos na Coordenação de Pedagogia. 
Sugerimos que a matrícula possa ser efetuada: 

no 7o semestre do Curso de Pedagogia Integral - 20 

no 9o semestre do Curso de Pedagogia Noturno - 38 

 
 
Nas Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, aprovadas em maio de 2006, está 
previsto um “núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento curricular 
e compreende a participação em: 
a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, 
diretamente orientados pelo corpo docente da instituição de educação superior; 
b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes áreas do campo 
educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e 
utilização de recursos pedagógicos; 
c) atividades de comunicação e expressão cultural.” 
 

A partir do currículo 2008 para o curso de Pedagogia, as Práticas Curriculares são 
atividades de formação que ocorrem fora do âmbito da sala de aula e dos estágios 
supervisionados, ao longo de todo o curso, e que representam outras experiências 
formadoras, que são igualmente importantes para o desenvolvimento profissional do 
aluno.  

                                                           
1 Informações atualizadas em 12/12/2016. 



 

Entre essas práticas, encontram-se:  

Participação em Congressos, Seminários, Simpósios, Colóquios, Mesas Redondas; 
audiência de defesas de dissertação ou tese; trabalhos de Iniciação Científica; monitorias; 
estágios extracurriculares; participação em grupos de pesquisa da FE; apresentação de 
trabalhos em eventos científicos; representação estudantil; participação em atividades 
culturais no âmbito da FE e da Unicamp, participação em intercâmbios, publicações...  

 

Informações importantes: 

 

Inicialmente, na reunião da Comissão de Pedagogia, de 06/08/2008, foi estabelecido que: 

 

 O estudante deverá realizar, no mínimo, três tipos diferentes de atividades. Ou seja, 
não poderá completar as horas / créditos com certificados de apenas uma das 
atividades indicadas na ementa.  

 

 A contagem de horas / créditos deverá ser comprovada mediante a apresentação de 
certificados  (cópias acompanhadas dos originais). 
 

 Serão validadas apenas atividades com datas após o ano de ingresso do estudante 
no curso e com a carga horária da atividade / evento. 

 

  Contagem de horas/créditos para cada atividade (1 crédito = 15 h): 
 

- Estágio extracurricular  = 3 créditos 
- Trabalhar na área da Educação = 3 créditos 
- Iniciação Científica = 3 créditos 
- PIBID = 3 créditos 
- Monitoria PAD = 3 créditos 
- Intercâmbio = 3 créditos 
- Representação Estudantil = 3 créditos 
- Apresentação de trabalho em eventos = 3 créditos 
- Publicação de trabalho / artigos = 3 créditos 
- Cursos na área de Educação = 3 créditos 
- Participação em grupos de pesquisa = 3 créditos 
- Participação na Semana da Educação (carga horária total) = 3 créditos 
- Participação em Congressos / Encontros = 2 créditos 
- Monitoria em Congressos / Encontros = 2 créditos 
- Palestras = 1 crédito 
- Audiência de defesas = 1 crédito 

 

Lembramos que, embora a Coordenação de Pedagogia indique que a matrícula na 
disciplina EP147 seja efetuada no 7o semestre (Curso Integral) e 9o semestre (Curso 
Noturno), as atividades deverão ser desenvolvidas ao longo de todo o curso 
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