
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?  

Neste momento as atividades estão à distância devido à pandemia, mas logo que as 

autoridades liberarem, voltam ao formato presencial. 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 de modo presencial 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. No momento oportuno, os alunos matriculados no curso, receberão as 

orientações do estágio.  



Como faço para me inscrever no curso?  

A inscrição deverá ser realizada no período de 31/07/2021 a 08/08/2021 e envolve três 

passos:  

1º passo: a leitura integral do Edital n° 303, de 29 de julho de 2021 

(https://www.ifsp.edu.br/images/2021/VestibularUAB/Edital_303-2021-UAB-

PedagogiaEPT.pdf );  

2º passo: a criação de cadastro no Portal do Candidato 

(https://processoseletivo.ifsp.edu.br/);  

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. 

Como posso tirar dúvidas específicas do curso? 

No Edital nº 303, de 29 de julho de 2021, 

(https://www.ifsp.edu.br/images/2021/VestibularUAB/Edital_303-2021-UAB-

PedagogiaEPT.pdf ) das páginas 22 a 27 existe o Mapa de Oferta com os contatos dos 

polos. Lá você encontra o e-mail do coordenador(a) que irá te auxiliar.  

Existem vagas destinadas para professores, como funciona? 

Sim, existem 4 vagas de cada polo destinada para professores da rede pública. No 

momento da inscrição estes professores devem estar atuando na rede pública em 

escolas de educação básica, da educação infantil e do ensino fundamental. São vagas 

destinadas a professores efetivos e não efetivos, desde que estejam em exercício.  

É possível realizar aproveitamento de estudos? 

Informações sobre aproveitamento de estudos anteriores deverão ser obtidas 

diretamente na secretaria do polo ofertante do curso, após a realização da matrícula. 

De todo modo, não existe qualquer garantia de antecipação, pois a Pedagogia EPT é um 

curso específico para Educação Profissional e Tecnológica. Qualquer aproveitamento 

dependerá de equivalência entre os conteúdos das disciplinas (não apenas o nome), 

carga horária, cumprimento de estágios presenciais, entre outros requisitos. 
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