Por que cursar
Pedagogia
na Unochapecó?
Neste e-book, você vai conhecer os principais
diferenciais do curso de Pedagogia da
Unochapecó, que o qualificam como uma das
melhores opções para você que está pensando
em seguir essa profissão, e como eles vão fazer a
diferença na sua formação. Entre eles você vai ver:
Professores mestres e doutores com mais de 20 anos
de experiência.
Uma superestrutura com Laboratório de Ensino e
Brinquedoteca dentro da própria universidade.
Alto índice de empregabilidade em escolas da rede
pública e privada de Chapecó e região.
Curso com muitas aulas e atividades práticas.
Mensalidade com o preço fixo de R$ 595,00. O único
reajuste é no índice inflacionário.
Modelo de ensino focado em experiências
(Aprendizagem Baseada em Experiências - ABEx).
Aulas teóricas com porcentagem de ensino a
distância.

Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

Professores Mestres e
Doutores com mais de 20
anos de experiência
O conhecimento é um agente transformador
de vidas e passá-lo adiante é muito mais
do que uma profissão, é um dom, uma arte
milenar, e como tal, pode ser aperfeiçoada.
Por isso, aprender com os melhores faz toda
a diferença, principalmente, quando se trata
da área pedagógica. Para se tornar um bom
professor e transformar vidas, aprender com
os melhores professores da região vai te levar
além.
“Feliz aquele que transfere o que sabe e
aprende o que ensina”. – Cora Coralina
Mas aqui na Uno, o aprendizado vai muito
além da sala de aula. Você pode participar,
conforme seus interesses, de diversos Projetos
de Extensão da Universidade e como bolsista
pode, ainda, desenvolver atividades nos
Programas de Pesquisa desenvolvidos no curso.

Uma superestrutura com
Laboratório de Ensino,
Brinquedoteca e muitos mais
A Uno possui Projetos de Extensão que nasceram
na Universidade para fazer a diferença fora
dela, ou seja, leva os serviços aqui de dentro
para toda a comunidade. Ao mesmo tempo que
as pessoas da cidade e região são atendidas,
os próprios estudantes da Uno, supervisionados
por professores, estão prestando serviço e
convertendo essa assistência em experiência
curricular e profissional.
A Brinquedoteca é um espaço lúdico e
educativo, aqui da Unochapecó, voltado
especialmente para crianças de 4 a 9 anos, se
desenvolverem por meio do brincar.

Muitas aulas e atividades
práticas, e estágios desde o 3°
semestre
Como vimos, no início deste e-book, tudo
começou com o primeiro curso de Pedagogia
nos anos 70, e a partir dele vieram todos
os demais. Então, não é por acaso que a
Unochapecó possui a maior rede de estágios
da região. A Uno nasceu com esse intuito de
desenvolver o Oeste Catarinense, e ainda
faz isso porque acredita que é possível o
conhecimento mudar o mundo.
Aqui na Uno, você se prepara de verdade para
a atuação no campo profissional e aprende a
lidar com a nossa realidade regional, porque
os professores que vão preparar você, além de
serem todos mestres ou doutores com muita
experiência, também conhecem a história da
região e nosso contexto social.
Ou seja, na Uno você tem aulas com
professores que vivem nossa realidade de
perto, conhecem os problemas educacionais
da nossa região e podem orientar melhor
na criação das soluções que precisamos
desenvolver. Além disso, o curso é bastante
focado em aulas e atividades práticas, e você
pode começar a estagiar voluntariamente
desde o 3° semestre.

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do estudante
com as diversas possibilidades de atuação
é valorizado. É por isso que as atividades
acadêmicas se baseiam no aprendizado a
partir da experiência do aluno, aliando teoria e
prática.
Esse modelo de ensino segue a orientação da
Aprendizagem Baseada em Experiências, a
ABEx. Ao ingressar no curso, você vai ouvir
falar muito nela. Uma disciplina por semestre
leva esse nome e é responsável por promover
um contato com as empresas, instituições,
campos de atuação do pedagogo e com a
comunidade de forma geral.
No curso de Pedagogia, você terá contato
com a formação crítica sobre a realidade
da educação brasileira, o que possibilitará
desenvolver competências e habilidades
didáticas na prática e em contato com a
comunidade.

Isso tudo porque o modelo da Aprendizagem
Baseada em Experiências integra
conhecimento teórico, prática profissional e
atividades de extensão. O que significa que
além de aprender, a sociedade sai ganhando
com o conhecimento que é produzido aqui.
Isso é ser comunitária!

Conheça algumas disciplinas que
você vai encontrar durante o
curso
A Pedagogia tem como foco principal as
disciplinas voltadas à Sociologia, Psicologia,
Filosofia e Didática que trabalham as
melhores formas de ensinar e de despertar o
pensamento crítico e a curiosidade dos alunos.
Os estágios que unem a teoria e a prática
também são uma parte muito importante do
curso.
Sociologia da Educação – Apresenta a
Sociologia como ciência. Traz conceitos
sociológicos fundamentais e como relacionálos com a educação.
Psicologia da Educação – Insere a Psicologia
no campo da educação, as abordagens

psicológicas da aprendizagem e seus
efeitos na escola. Também são estudados os
diferentes períodos da vida humana (infância,
adolescência e adulta) levando em conta todo
o contexto histórico-cultural e o processo
pedagógico escolar.
Didática Geral e específica do curso
– Apresenta processos de ensino e
aprendizagem, concepções de planejamento,
aspectos teóricos e práticos do planejamento
e diferentes modelos de planejamento. Como
construir e quais os componentes de um
plano de ensino, bem como, a construção do
conhecimento em sala de aula, também serão
vistos neste momento.
Didática I e II – Pedagogia de Projetos,
Currículo e Projeto Pedagógico –
Aprofundamento e especificidades de projetos
pedagógicos. Projetos de ação pedagógica
para a educação infantil e anos iniciais da
educação básica, como a análise da realidade,
objetivos, organização dos conteúdos,
procedimentos metodológicos e o processo de
avaliação.
Estágios I, II, III, IV e V – Nos estágios você
desenvolverá atividades práticas de docência
na área de Educação Infantil, Anos Iniciais e
Práticas não Escolares.

Possibilidades de carreira do
profissional Pedagogo
A Educação Infantil e Anos Iniciais são as
áreas onde se encontram a maior demanda de
trabalho para os profissionais da região. Aliás,
Chapecó e região apresentam alto índice de
empregabilidade em escolas da rede pública e
privada.
Além de professor, o Pedagogo pode atuar
na gestão educacional e também em espaços
de educação não formal, como: empresas,
hospitais, programas socioeducativos,
organizações não governamentais,
brinquedotecas, bibliotecas e até em
movimentos sociais.

Pedagogia na Rua

Possibilidades de carreira do
profissional Pedagogo
Jéssica Luana da Costa atua na área de
Pedagogia desde a época da sua graduação.
A egressa da Unochapecó afirma que realizar
o curso foi uma etapa muito significativa para
sua vida pessoal e profissional.
“O aprendizado foi amplo nesses dois
campos da vida. A qualidade da instituição e
sua capacidade de preparar o aluno para o
mercado de trabalho é inquestionável. Faço
questão de destacar a proximidade que se
tem com teoria e prática. Ressalto ainda
que o curso tem um diferencial indiscutível,
sem dúvida um dos melhores da nossa
região. Destaco a qualificação docente em
primeiro lugar, bem como o atendimento ao
acadêmico”.
A formação teórica e prática são aliadas no
processo de formação profissional.
“Ambos contribuem para o melhoramento do
ensino-aprendizagem. Portanto, no dia a dia,
busco sempre aliar teoria e prática, sofrendo
alterações e adaptações de acordo com a
realidade de cada turma”.

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

