MANUAL DO ALUNO
PEDAGOGIA

Salvador - Bahia

Caro(a) Estudante(a)
Baseado no Regulamento do Curso, o Manual do Estudante da Graduação de
Pedagogia do Instituto Superior de Educação Ocidemnte – ISEO resumido tem como
objetivo informar sobre a organização e os procedimentos acadêmicos de seu curso.
Sugerimos conhecer o documento na integra.
Desejamos discernimento, iniciativas e realizações.
A prática pedagógica do ISEO envolve o desenvolvimento de cursos com qualidade,
comprometido com as mudanças impostas pela dinâmica do conhecimento. A sua
busca está pautada na promoção de uma educação que prima pelo
desenvolvimento, construção e expansão da consciência, demonstrada nas suas
atividades curriculares e extracurriculares.
OBJETIVO DO CURSO
 Formar docentes qualificados para atuar no campo da Educação Básica,
exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, na Educação de Jovens e Adultos e no Ensino Médio,
na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e
apoio escolar e organização, gestão e avaliação de sistemas e instituições
de ensino, em contextos escolares e não escolares, bem como em outras
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, tendo em
vista a formação integral dos indivíduos.
DA COORDENAÇÃO DO CURSO
A coordenação do curso de Pedagogia fica sob a liderança da Profa. Dra. Maribel
Barreto.
CALENDÁRIO ACADÊMICO
O calendário acadêmico é o instrumento que organiza e orienta nossos prazos e
períodos durante o semestre letivos, por isso fique de olho nele!
DISCIPLINAS DO CURSO
As disciplinas do curso são ofertadas semestralmente de acordo com a matriz
curricular do curso de Pedagogia, por isso conheça a matriz curricular do curso!

NORMAS E FUNCIONAMENTO ACADÊMICO
Matrícula Acadêmica
É o processo pelo qual o estudante se vincula oficialmente ao ISEO. Na ocasião, ele
recebe um número de matrícula que o acompanhará por toda a vida acadêmica.
Corresponde ao registro formal que comprova estar o estudante matriculado nos
componentes curriculares específicos do curso/semestre, além das dependências
necessárias, quando for o caso.
Processo de Avaliação
Segundo os princípios pedagógicos que balizam o currículo do curso do ISEO, a
avaliação é compreendida como um processo. Nesse sentido, durante a execução
de cada disciplina, a avaliação se efetivará por intermédio de atividades propostas
pelos educadores e que serão realizadas ao longo do período de sua duração.
Durante o semestre letivo o estudante realizará nos componentes curriculares,
atividades avaliativas como, por exemplo: avaliações escritas ou não, projetos
interdisciplinares e ou transdisciplinares e no final de cada componente curricular
o estudante construirá uma monografia com base nos conteúdos estudados.
A monografia será orientada antes de sua construção pelo docente da disciplina, é o
momento do estudante expressar o conhecimento construído durante o semestre,
bem como compartilhar os saberes que considera de destaque nas discussões,
estudos e pesquisas realizadas durante o processo.
 Serão considerados aprovados os estudantes que lograrem:nota mínima 7,0
(sete) em cada disciplina, e
 mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em cada disciplina.
Independente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina
o estudante que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)
das aulas e demais atividades programadas.
Atenção!
Cópia de trabalhos, seja de colega, Internet, ou qualquer outra fonte apurada,
caracteriza-se fraude e será atribuída nota 0 (zero); devendo o estudante responder
a Processo Disciplinar.
Segunda Chamada
O estudante que não puder comparecer às avaliações oficiais, por motivo de doença
ou outros impedimentos legais, terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis
após a realização da verificação em primeira chamada para solicitar a segunda
chamada, através de requerimento próprio da Faculdade, no qual deverá anexar o
respectivo comprovante do motivo legal que gerou o pedido.

Atenção!
 O não comparecimento à avaliação de trabalho de grupo, mesmo quando
justificado, não lhe dará o direito à segunda chamada.
 Se você não comparecer para avaliação da segunda chamada, não terá
direito a solicitar nova oportunidade, mantendo-se, assim, a nota zero relativa
a esta avaliação.
 As avaliações de segunda chamada serão realizadas nas datas determinadas
pelo Calendário Acadêmico.
Registro e Controle de Frequência
A frequência de aulas e demais atividades escolares, é obrigatória, sendo vedada,
em qualquer circunstância, o abono de faltas, exceto nos casos previstos pela lei.
Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina
o estudante que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)
das aulas e demais atividades programadas.
As faltas são computadas a cada hora-aula em que o estudante estiver ausente.
Não haverá abono ou compensação de faltas nem dispensa de frequência, salvo
nos casos especiais previstos em lei.
Fique atento as faltas!!!
ATIVIDADES COMPLEMENTARES – AC
As Atividades Complementares são práticas acadêmicas relacionadas ao seu curso
de graduação, diferentes dos componentes curriculares ou atividades curriculares
previstas. Existe uma carga horária mínima, obrigatória, a ser integralizada. Por
isso, desde o 1º semestre, o estudante poderá desenvolver suas ACs em atividades
de ensino, pesquisa e extensão.
As suas atividades só podem ser validadas como AC, caso tenha um certificado com
a descrição da atividade desenvolvida e a respectiva carga horária. Assim, que o
estudante receber o certificado, deve dar entrada no requerimento na Coordenação
Acadêmica para validação e incorporação da carga horária de Atividades
Complementares, que será analisada pelo coordenador do curso.
Não deixe para última hora! Assim que receber seu certificado e ele estiver
classificado nos tipos previstos para AC, faça o requerimento.
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS
Sempre que o estudante tiver necessidade de um documento, dirija-se à Secretaria,
com antecedência.
REGIME DISCIPLINAR
O regime disciplinar adotado visa assegurar e manter a ordem e o respeito, como
forma de garantir a convivência harmoniosa no ISEO. Os procedimentos são:
advertência, repreensão por escrito, suspensão e desligamento do ISEO.

BIBLIOTECA
A Biblioteca funciona como extensão da sala de aula e disponibiliza materiais
bibliográficos, tais como: livros, periódicos, vídeos entre outros, sendo um espaço
dinâmico de produção de conhecimento. Ela oferece serviços de consulta, reserva e
empréstimo de materiais bibliográficos aos estudantes, docentes e funcionários, que
estejam em dia com suas obrigações.
É importante conhecer as normas da biblioteca.
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA
A CPA coordena os processos internos de avaliação da Instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo MEC/INEP e atua de
forma autônoma em relação ao Conselho. Ela é responsável pela execução de todas
as formas de avaliação realizadas no ISEO para promover a melhoria contínua das
atividades acadêmicas.
NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE – NAD
O Núcleo de Apoio ao Discente – NAD é um órgão para atendimentos na área
acadêmica e administrativa, subordinado à Coordenação Acadêmica, que tem como
objetivo ser referência para ingressantes em potencial, estudantes e egressos com
dificuldades relacionadas ao âmbito acadêmico, administrativo, pessoal, profissional,
social ou econômico.
NÚCLEO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO - NEAE
O ISEO trabalha para que o ensino em todos os seus cursos seja de alto padrão, e,
por isso, prioriza o apoio e suporte para que todos os seus docentes ofereçam aos
seus estudantes oportunidades para uma excelente aprendizagem. Nessa
perspectiva de trabalho o Núcleo de Estudos Avançados em Educação – NEAE atua
como um serviço de assessoria à atuação do docente na sala de aula.
PORTAL DO ESTUDANTE
O Portal do estudante é um portal de serviços acadêmicos que visa aprimorar a
comunicação entre alunos, docentes e a administração do ISEO. Por meio do Portal
o estudante pode acompanhar seu desempenho acadêmico, consultar notas e faltas,
histórico financeiro, visualizar material das disciplinas. Para acessar o sistema, seu
login é o primeiro nome e úlltimo sobrenome junto e minúsculo e a senha é 123.
Por segurança, recomenda-se alterar a senha após efetuar o primeiro acesso no
portal.
Acesso: iseo.wpensar.com.br

