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Novo Ensino Médio (EM) Formação Inicial Docente (FID)

1. Três razões para mudar o EM

  Aprendizagem

  Abandono

  Ingresso no ES

1. Três razões para mudar a FID        BNCC

  Abandono 

  CH Prática

  Fragmentação e  Articulação EB

2. Novo EM

 Estrutura Fixa (BNCC) + Flexível

(Itinerários Formativos + PV)

 Organização por áreas de conhecimento e não por 

disciplinas (Interdisciplinaridade)

 5º eixo: Técnico profissionalizante

  CH: 3.000h

 Estudantes desenvolvendo competências (certificações)

2. Parecer CPCNE 022019

 Estruturado em 3 dimensões: conhecimento, prática e 

engajamento

 Formação prática desde 1º ano e  CH Prática

 Criação das UI + participação de professores da EB

 Formação com base em competências e habilidades

 2ª Licenciatura + Formação pedagógica

3. Pilares do Novo EM

 Diversificação e flexibilização

 Educação integral

 Articulação EPT

 Escolas de tempo integral

 Ensino híbrido e aluno de tempo integral

3. Pilares da FID

 BNCC

 Matrizes de competências e habilidades

 Formação integral do docente

 Novas tecnologias e metodologias ativas

 Visão sistêmica



Pontos destacados nas pesquisas recentes sobre os currículos de formação 
inicial no Brasil    

(1) não se voltam para as questões ligadas ao campo da prática profissional;

(2) não observam relação efetiva entre teoria e prática,

(3) têm uma característica fragmentária e um conjunto disciplinar bastante disperso;

(4) os cursos de Pedagogia raramente aprofundam os conteúdos que devem ser

ensinados na escola; nos demais cursos de licenciatura prevalecem os conhecimentos da

área disciplinar especializada, em geral desarticulados do ensino desses conteúdos e dos

fundamentos pedagógicos da ação docente;

(5) os estágios constam formalmente das propostas curriculares, em geral sem

planejamento e sem vinculação clara com as escolas e com os sistemas escolares; sem

explicitar as suas formas de realização e supervisão.





5CURSOS DE LICENCIATURA

Evolução dos indicadores de trajetória dos estudantes, no curso de ingresso, em 
2010 Brasil 2010-2016
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Formação de professor de Química

Taxa de Desistência Taxa de Conclusão Taxa de Permanência

Fonte: MEC/Inep; Censo da Educação Superior



ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA

o domínio dos conhecimentos previstos na BNCC

domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo 

desenvolvimento de competências profissionais 
conhecimento, prática e engajamento

compromisso com a aprendizagem do aluno

prática  efetiva no ambiente educacional

criatividade, tecnologia e inovação

compromisso com a equidade e igualdade social

engajamento com seu desenvolvimento profissional



Possíveis composições 
Curriculares



Licenciaturas

• 3200 h em três dimensões: conhecimento profissional, prática profissional e 

engajamento profissional

• 800 h de base comum para todas as licenciaturas (Grupo I)

• 1600 h de aprofundamento na etapa ou na área/componente (Grupo II)

• 800 h de prática ao longo do curso (Grupo III)

 400 h de estágio supervisionado, em situação real de trabalho em 

escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição 

 400 h de práticas nos componentes curriculares dos Grupos I e II, 

distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da 

instituição formadora



Complementação Pedagógica de graduados 

No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no 

curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga 

horária básica de 760 h, com a forma e a seguinte distribuição: 

 Grupo I: 360 h para o desenvolvimento das competências profissionais 

integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, proposta por este 

Parecer;

 Grupo II: 400 h para a prática pedagógica na área ou no componente 

curricular;



Segunda Licenciatura

Para estudantes já licenciados, que realizem estudos para a Segunda Licenciatura, a 

formação deve ser organizada de modo que corresponda à seguinte carga horária: 

 Grupo I: 560 h para o conhecimento pedagógico dos conteúdos específicos da 

área do conhecimento ou componente curricular, se a segunda licenciatura 

corresponder à área diversa da formação original; 

 Grupo II: 360 h se a segunda licenciatura corresponder à mesma área da 

formação original; 

 Grupo III: 200 h para a prática pedagógica na área ou no componente 

curricular, que devem ser adicionais àquelas dos Grupos I e II.



Institutos de Formação de Professores ou 
Espaços Integrados de Formação na Instituição
(como recomendação) – Art. 9°

Fortalecer a interdisciplinaridade e a integração na IES e 

com a Educação Básica e vencer a atual fragmentação da 

formação.



Conexões entre teoria e 
prática

Trabalho conjunto entre 
Universidade e Escola

Equidade e excelência Coerência

Princípios 







Conhecimento profissional Prática profissional Engajamento profissional

1.1. Dominar os conteúdos e saber 

como ensiná-los

3.2. Estar comprometido com a 

aprendizagem* dos estudantes e 

disposto a colocar em prática o 

princípio de que todos são 

capazes de aprender

FID

COMPETÊNCIAS GERAIS | COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS

*Artigo 13 da LDB: Os docentes incumbir-se-ão de

III- Zelar pela aprendizagem dos alunos



FOGÃO SOLAR SECADOR SOLAR

Dominar os conteúdos e saber como ensiná-los

Estar comprometido com a aprendizagem dos estudantes e disposto a 

colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender



OBRIGADO!

mozartnramos@gmail.com


