PERGUNTAS FREQUENTES
Curso de Licenciatura em Pedagogia - EPT do IFSP nos Polos UAB
O que é o curso?
A Licenciatura em Pedagogia é um curso superior que tem como objetivo geral a formação para o
exercício da docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e em cursos
de Educação Profissional e Tecnológica na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras
atividades nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
O que é EPT?
A sigla EPT significa Educação Profissional e Tecnológica. Na Licenciatura em Pedagogia - EPT o
aluno, além dos componentes curriculares obrigatórios em um curso de Pedagogia, terá disciplinas
voltadas para a reflexão sobre o exercício da docência no contexto da Educação Profissional e
Tecnológica.
Como funcionam as aulas a distância?
Cada componente curricular terá um professor mediador que acompanhará a turma de alunos no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com interação diária. Nesse ambiente virtual, o aluno
poderá acessar os materiais didáticos, apostilas, videoaulas, atividades, fóruns, chats etc., podendo
interagir com o professor mediador para o esclarecimento de dúvidas.
Como serão os encontros presenciais?
Os encontros presenciais ocorrerão a cada bloco de disciplinas, podendo ser quinzenais, mensais
ou bimestrais, nos Polos de Apoio Presencial, inclusive nos finais de semana. Nesses encontros
ocorrerão aulas presenciais e avaliações.
Qual é a duração do curso?
A duração do curso é de quatro anos.
O curso possui estágio obrigatório?
Sim. A partir do segundo ano do curso, os alunos deverão cumprir 420 horas de estágio
supervisionado, a ser realizado em instituições de ensino, tendo em vista a proposta de formação
para o desenvolvimento de competências técnicas e didáticas na atuação junto à docência na
Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na Educação Profissional na área de
serviços de apoio escolar, na Formação Pedagógica de Professores, na Educação de Jovens e
Adultos e na Gestão Escolar.
Como faço para me inscrever no curso?
A inscrição deverá ser realizada no período de 09/08/2018 a 31/08/2018 e envolve três passos:
1º passo: a leitura integral do Edital n° 608, de 07 de agosto de 2018;
2º passo: a criação de cadastro no Portal do Candidato;
3º passo: o preenchimento eletrônico do Formulário de Inscrição e Questionário
Socioeconômico, no endereço https://processoseletivo.ifsp.edu.br/ .
Quem pode se candidatar ao curso?
Para se candidatar ao curso é necessário ter concluído o Ensino Médio.

