
                                                                                                                                             
 

CONSUNI – 024/2018 - (1) 

 

Reitoria 
Secretaria dos Órgãos Colegiados Centrais 
Rua Quatro de Março, 432 – Centro - Taubaté/SP - 12020-270  
(12) 3622-2033 – sec.conselhos@unitau.br 

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Decreto Federal nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 
CNPJ 45.176.153/0001-22 

DELIBERAÇÃO CONSUNI Nº 024/2018 

 

Dispõe sobre a criação do Curso 

de Formação Pedagógica para 

graduados não licenciados, na 

modalidade a distância. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, na conformidade do Processo nº NEAD- 

001/2018 aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação: 

 

Art. 1º Nos termos do artigo 14 da Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 

2015, fica autorizada a criação do Curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados, 

na modalidade a distância, proposto pelo Núcleo de Educação a Distância e pelo Departamento de 

Pedagogia da Universidade de Taubaté. 

 

Art. 2º Mediante análise da compatibilidade entre o curso de origem do 

candidato e a formação pedagógica pretendida, a carga horária do Curso de Formação Pedagógica 

obedecerá às seguintes condições: 

I. mínimo de 1.000 (mil) horas, quando a formação pedagógica pretendida 

pertencer a mesma área do curso de origem, sendo, no mínimo, 500 (quinhentas) horas dedicadas 

às atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 da 

Resolução CNE/CP nº 2/2015; 

II. mínimo de 1.400 (mil e quatrocentas) horas, quando a formação pedagógica 

pretendida pertencer a uma área diferente da do curso de origem, sendo, no mínimo, 900 

(novecentas) horas dedicadas às atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos 

incisos I e II do artigo 12 da Resolução CNE/CP nº 2/2015. 

 

§ 1º Além da carga horária em disciplinas formativas, são componentes 

obrigatórios da organização curricular as Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento (ATPA), 

com duração de 200 (duzentas) horas em áreas específicas de interesse dos alunos, conforme 

núcleo definido no inciso III do artigo 12 da Resolução CNE/CP nº 2/2015, e o estágio curricular 
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supervisionado, com duração de 300 (trezentas) horas, sendo este uma atividade específica 

intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico. 

 

Art. 3º A estrutura curricular do Curso de Formação Pedagógica para graduados 

não licenciados, na modalidade a distância, com especificação das disciplinas e cargas horárias, 

deverá ser submetida ao Conselho de Ensino e Pesquisa. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Deliberação deverão onerar verbas 

próprias do orçamento e suplementadas, se necessário. 

 

Art. 5º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em 

sessão plenária ordinária de 26 de abril de 2018. 

 

Prof. Dr. ISNARD DE ALBUQUERQUE CÂMARA NETO 

Presidente 

 

Publicada pela SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS da 

Universidade de Taubaté, em 03 de maio de 2018. 

 

Alexandra Aparecida Lobato 

Secretária dos Órgãos Colegiados Centrais 

 


