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Bem-vinda e bem-vindo!! 

 

Você acaba de ingressar em uma das
melhores universidades nacionais! Sua

vida toma novo rumo e seus veteranos e
professores estão dispostos a apoiá-lo e

orientá-lo no decorrer de sua vida
acadêmica! 

Dia a dia você vai descobrir os encantos
da profissão podendo contar com nosso

auxílio e apoio sempre que precisar
esclarecer suas dúvidas. Há muitas

oportunidades para que você se envolva
nas atividades acadêmico-cientificas e
culturais. Participe ativamente do seu

curso.
Com carinho,

 

Diretoria Executiva da Comissão de Apoio
Discente do Conselho de Curso de

Pedagogia CAD/CCP.



Curso de Pedagogia
Tem duração de quatro anos,  

forma professores para atuação na  

Educação Infantil, nas séries iniciais  

do Ensino Fundamental e na Ges- 

tão Educacional, numa perspectiva  

inclusiva. Contempla um núcleo de  

estudos básicos, destinado aos fun- 

damentos da educação, às teorias,  

conteúdos, metodologias e práticas  

do ensino e às teorias e práticas de  

gestão; um núcleo de estudos inte- 

gradores, que promove a integração  

e diálogo entre teoria e prática, desde  

o primeiro contato com as aulas na  

universidade, a partir da prática como  

componente curricular; e um núcleo  

de aprofundamento. Este último se  

constitui num diferencial desse curso,  

com a oferta de três possibilidades



de aprofundamento: Educação Infan- 

til; Educação Especial; e Gestão Edu- 

cacional. O estágio supervisionado,  

realizado nas escolas das redes públi- 

ca e privada, favorece maior contato  

e compreensão da realidade escolar.  

Com vistas à articulação entre ensino,  

pesquisa e extensão e à garantia de  

formação de qualidade, a inserção  

do graduando de Pedagogia em  

atividades de pesquisa e extensão é  

incentivada desde seu ingresso no  

curso, assim como sua participação  

no Programa Institucional de Bolsas  

de Iniciação à Docência (PIBID), na  

Residência Pedagógica e nos projetos  

desenvolvidos no âmbito do Núcleo  

de Ensino da FFC.

Fonte: Guia de Profissões
UNESP-2019



Mapa do Campus FFC 

Fonte: PET de Biblioteconomia

Câmpus I
Av. Hygino Muzzi Filho, 737 -

Bairro Mirante 
Marília/SP - CEP 17.525-900

Telefone: (14) 3402-1300

Câmpus II
Av. Vicente Ferreira, 1278 -

Bairro Cascata 
Marília/SP - CEP 17.515-901

Telefone: (14) 3402-1300





Representantes Discentes CCP
Portaria n. 084/2019

 

Titular: Vanessa de Souza
Gomes -

Suplente: Maria Julia
Rodrigues 

 

Titular: Patrícia Butignol Lucio -
 

Suplente: Yohana Soares dos
Reis 

 
Titular: Luana Gabrielle Alves

dos Reis -
Suplente: Gabriel Rodrigues

Serrano 
 

Titular: Priscila Fontanelli
Brandão - 

Suplente: Giovana Martins
Pelegrini 

 

Titular: Aleteia Engle Moreira
Farias -

Suplente: Roberta Simão de
Souza 

 

 

ccpedagogia.marilia@unesp.br



Departamentos de
Ensino

Departamento de
Didática - DDID

Departamento
de Educação e

Desenvolvimento
Humano - DEPEDH

Departamento de
Administração e

Supervisão Escolar
- DASE

consulte site oficial Unesp FFC



https://www.marilia.unesp.br/

Programas de formação,
bolsas e auxílios

*Auxílios de
Permanência Estudantil

 

* Auxílio
Socioeconômico

 

* Auxiliar Estágio
 

* Auxílio Aluguel
 

* Moradia Estudantil
 

* Técnico-Acadêmico
 

* Auxílio Acadêmico
(Participação em

eventos)

 *Extensão-PROEX
 

* Iniciação científica
PIBIC - CNPq - UNESP

 

* Iniciação científica
FAPESP

 

* Programa de
Residência Pedagógica

 PRP
 

* Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à

Docência PIBID
 

* Bolsa Monitoria
 

* Núcleo de Ensino
 

 



Grupos de Pesquisa

Adrian Oscar Dongo Montoya               

GEPEGE - Grupo de Estudo e Pesquisa

em Epistemologia Genética e Educação

Ana Clara Bortoleto Nery               

GEPAEFE - Grupo de Estudos e

Pesquisas em Administração da

Educação e Formação de Educadores

 

 
Cláudia da Mota Darós Parente           

    Grupo de Pesquisa e Avaliação de

Políticas Educacionais (GAPE)

 

 
Dagoberto Buim Arena                   

Processos de leitura e de escrita:

apropriação e objetivação

 

 
Eduardo Jose Manzini                   

Deficiências Físicas e Sensoriais

 

 

Docente/Líder

Edvaldo Soares

Neurociência: Processos

Degenerstivos,

Memória,Plasticidade e

Envelhecimento



Grupos de Pesquisa

Eliane Giachetto Saravali       

 GEADEC - Grupo de Estudos e

Pesquisas em Aprendizagem e

Desenvolvimento na Perspectiva

Construtivista

 

 Fabiana Cristina Frigieri de Vitta

    Grupo de Estudos e Pesquisas em

Atividade e Desenvolvimento Infantil -

GEPADI

Graziela Zambao Abdian   

 CEPAE - Centro de Estudos e Pesquisas

em Administração da Educação

Docente/Líder

Tatiana Schneider Vieira de

Moraes

GEPAC: Grupo de Estudos e

Pesquisas sobre Alfabetização

Científica



Grupos de Pesquisa

Maria do Rosário Longo Mortatti   

História da Educação e do Ensino de

Língua e Literatura no Brasil

Neusa Maria Dal Ri   

 Organizações e Democracia

Patrícia Unger Raphael Bataglia   

Grupo de Estudos e Pesquisas em

Psicologia Moral e Educação Integral

(GEPPEI)

 

 

Pedro Angelo Pagni    

Educação e Filosofia

Rodrigo Pelloso Gelamo  

  Ensino de Filosofia (ENFILO)

Rosane Michelli de Castro  

  Grupo de Estudos e Pesquisas

HiDEA-Brasil-História das disciplinas

escolares e acadêmicas no Brasil

Docente/Líder



Grupos de Pesquisa

Sadao Omote    

Diferença, desvio e estigma

 

 Silvio Cesar Nunes Militão    

Grupo de Estudos e Pesquisas em

Políticas Educacionais e Práticas

Educativas – GEPPOPE

Sueli Guadelupe de Lima

Mendonça   

 Implicações Pedagógicas da Teoria

Histórico-Cultural

 

 Tânia Suely Antonelli Marcelino

Brabo

    NUDISE - Núcleo de Gênero e

Diversidade Sexual na Educação

Vandeí Pinto da Silva   

 GP FORME - Formação do Educador

 

 

Docente/Líder



ATIVIDADES 

Comissão
de Apoio

Discente 
CAD/CCP

2019/2020

 
Diretoria Executiva da Comissão de Apoio Discente

do Conselho de Curso da Pedagogia-CAD/CCP
Patrícia B. Lúcio

Patrícia M. S. F. Pimentel
Vanessa G. Souza

 
comissaodeapoiodiscenteccp@gmail.com



A Comissão de Apoio Discente

(CAD/CCP), vinculada ao

Conselho do Curso de

Pedagogia, é integrada pela

coordenação e vice-coordenação

do curso e alunos representantes

discentes no CCP, além de contar

com a colaboração de alunos

matriculados neste curso. Foi

criada pela atual gestão para

garantir maior participação dis

cente na organização de eventos

acadêmico-científicos e culturais.



Eventos da Pedagogia
/Atividades Culturais

XVVII Jornada 
Pedagógica 

Painel
Pedagógico



Objetivo da Jornada
Pedagógica

Este evento se constitui
como um importante
 lócus para reflexão e

avaliação sobre o curso de
Pedagogia, bem como

para proposições na
formação e

aprimoramento
profissional do pedagogo.

 

 



Objetivo do Painel
Pedagógico

o Painel Pedagógico do curso de
Pedagogia da FFC tem por objetivo

fomentar a aproximação dos
graduandos com a realidade

educacional, a partir de experiências
pedagógicas relatadas por

profissionais da educação que
atuam nas redes pública e privada

de ensino, bem como articular a
aproximação de alunos dessa

graduação e da pós-graduação em
torno de temáticas pertinentes à

formação do pedagogo. 





 

Exposição
Artística

 
Fotos

 

Prof Dra Ana Paula
Cordeiro

1° Painel Pedagógico





 é uma entidade estudantil que representa 
os estudantes (corpo discente) de um

curso de nível superior, regulamentado
pela 

lei federal nº 7.395 de outubro de 85,
reconhecido pelo Código Civil 

Brasileiro como associação sem fins
lucrativos. 

Suas funções são diversas. Algumas delas
são: a organização de atividades 

acadêmicas extracurriculares como
debates, discussões, palestras, semanas 
temáticas, visitas técnicas em empresas
privadas e órgãos públicos, recepção de 

calouros, realização de projetos de
extensão, mobilização e organização de 

reivindicações e ações políticas dos
estudantes, mediação de negociações e 

conflitos individuais e coletivos entre
estudantes e a faculdade, realização de 

atividades culturais como feiras de livros,
festivais diversos, entre outros.

O Centro Acadêmico



Centro Acadêmico de
Pedagogia - CAPED



[SP]Estudantes da Unesp avançam na
regularização do CA

 

No último dia 16 de abril, terça-feira, no período
noturno, foi organizada uma massiva assembleia do
curso de Pedagogia da UNESP em Marília. Com o

objetivo de avançar a mobilização estudantil, com
a constituição do CA de Pedagogia, entendendo-o
como ferramenta essencial de representação dos
interesses dos estudantes de Pedagogia. O evento

contou com mais de 60 estudantes.
Foi aprovado o estatuto e uma comissão

eleitoral, elementos que permitirão que o Centro
Acadêmico se constitua de fato. Esse processo

de regularização contou com anos de luta para se
realizar, o que fez os estudantes se emocionarem

com esse importante passo na luta estudantil.
Além disso, todos os estudantes da assembleia

foram convidados ao 23° FoNEPe e a se somarem
a importante luta pela gratuidade da universidade,

bem como a sua autonomia e democracia. Foi
falado da importância do Fórum Nacional como

preparação para o 39º ENEPe, que constituirá
um importante passo na luta nacional contra os

ataques à educação.
 



Integrantes
Chapa Viva Voz

2019





 

COMAP
Comissão de Mobilização e Ação

da Pedagogia





Breve Histórico Movimento

Estudantil ME 
O movimento estudantil é um ativismo da

área da educação no qual as pessoas são os
próprios estudantes, com o objetivo de causar

mudanças políticas, ambientais, econômi
cas ou sociais. Embora frequentemente se

concentre nas lutas diretamente relacionadas
a eles nas escolas e universidades, os

movimentos de estudantes também tem papel
em eventos políticos e sociais.

O movimento estudantil nas universidades
é quase tão antigo quanto as próprias

universidades. Estudantes em Paris e Bolonha
fizeram grandes ações coletivas no início
do século XIII, sobretudo em questões da

comunidade universitária.Os protestos dos
estudantes sobre questões políticas mais
amplas também tem uma longa história. 

Fonte: Wikipedia


