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- Revogam-se as disposições em contrário.Art. 32
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Art. 22 - Os efeitos desta Resolução podem ser aplicados aos in- 
gressantes no curso de Pedagogia a partir de 1990, havendo manifestação 

de interesse desses alunos nesse sentido.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, ten

do em vista o que consta do Processo n9 10.170/91-61 - Centro Pedagógico;
CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Ensino de Graduação e Ex

tensão ; e

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação unânime do Plenário da 
Ordinária do dia 05 de agosto de 1992,

Art. 12-0 currículo do curso de Pedagogia, com duas habilita

ções magistério de pré-escola e séries iniciais do ensino fundamental 

magistério das disciplinas pedagógicas do ensino médio, passa a ter 

formatação, a partir de 1993 estando inalterados os sete semestres, 
forme Anexo, que passa a fazer parte da presente Resolução.

§ 12 - A habilitação magistério da pré-escola e séries 

ciais do ensino fundamental é de caráter obrigatório, com carga de 
(duas mi I , quatrocentas e noventa) horas a ser integraI izada no tempo mí

nimo de 4 (quatro) anos.
§ 22 - A habilitação magistério das disciplinas pedagógicas do 

ensino medio é de caráter optativo-complementar, com carga de 300 (tre

zentas) horas acrescidas as 2490 (duas mil, quatrocentas e noventa) ho

ras referidas no § 12, perfazendo im total de 2790 (duas mil, setecentas 

e noventa) horas, a ser integraI izado no minimo de 4 (quatro) ou quatro 

anos e meio.
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ANEXO - RESOLUÇÃO N2 47/92-CEPE

P/OB300h

150h

150h

SEMESTRE VIII OU IX
P/OP300h

I OOh

lOOh

lOOh
I OOh
lOOh

í

. ESTÁGIO II ...............................
. Fundamentos Bio-PsicoIogicos da Educação .....
. Fundamentos Sócio-Histórico-Fisiológicos e Cultu

rais da Educaçao ..........................................................
. Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e 

Médio II ............................................................................

. Didãt i ca II .........................................................................

. Metodologia do Ensino Fundamental ..........
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SEMESTRE VI I I
. ESTÁGIO I ......

. Pré e I? série .

. 2§ a série .


