
 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA 

O que é? 

O Programa Residência Pedagógica consiste na imersão planejada e 
sistemática do acadêmico de 
vivência e experimentação de situações concretas 
da escola e da sala de aula 
reflexão sobre a articulação entre teoria e prática e sua relação com a 
profissionalização do pedagogo

Histórico 
O Programa Residência Pedagógica (
n. 6/2018 - Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), com duração de 18 meses

Em 2020, a Capes abriu novo 
curso de pedagogia do campus sede 
núcleos do Programa Residência Pedagógica
CAPES de 18 meses. 

Quem pode participar?
Participam do programa 
foram aprovados no processo seletivo. 
mensaiscusteadas pela Capes
 

Quais as principais ações dos Residentes nas Escolas
O Programa Residência Pedagógica 
Nacional de Formação de Professores
necessário à profissionalização docente nas escolas de educação básica, por 
meio das seguintes ações:

 fortalecimento de sua autonomia na gestão 
 compreensão da unidade entre conhecimentos teóricos e práticos

indissociabilidade
geográficos, históricos e filosóficos;

 organização do trabalh
 compreensão da diversidade e da inclusão escolar;
 estudos, debates e reflexões científicas sobre o processo 

termos de políticas curriculares como
Curricular(BNCC); 

 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA – UEM

NÚCLEO 1 E NÚCLEO 2 

Residência Pedagógica consiste na imersão planejada e 
acadêmico de Pedagogia em ambiente escolar visando à 

vivência e experimentação de situações concretas da organização do trabalho 
e da sala de aula em seu cotidiano. As vivências 

reflexão sobre a articulação entre teoria e prática e sua relação com a 
pedagogo escolar.  

O Programa Residência Pedagógica (PRP)teve início em 2018, conforme Edital 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

com duração de 18 meses. 

abriu novo edital, o Edital nº 1/2020, a partir 
do campus sede da UEM foi contemplado

o Programa Residência Pedagógica, que tem a duração fixada pela 

Quem pode participar? 
Participam do programa alunos que estejam na segunda metade do curso
foram aprovados no processo seletivo. Os integrantes recebem bolsas

Capes, por um período máximo de 18 meses

Quais as principais ações dos Residentes nas Escolas-Campo?
O Programa Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política 
Nacional de Formação de Professores,sendo implementado como mecanismo 

profissionalização docente nas escolas de educação básica, por 
meio das seguintes ações: 

nto de sua autonomia na gestão da escola e da
compreensão da unidade entre conhecimentos teóricos e práticos

dissociabilidade entre os conhecimentos didático-pedagógicos e os 
geográficos, históricos e filosóficos; 
organização do trabalho pedagógico; 
compreensão da diversidade e da inclusão escolar; 

debates e reflexões científicas sobre o processo 
termos de políticas curriculares como, por exemplo,aBase Nacional Comum 

  

UEM/SEDE 

Residência Pedagógica consiste na imersão planejada e 
em ambiente escolar visando à 

da organização do trabalho 
em seu cotidiano. As vivências são objeto de 

reflexão sobre a articulação entre teoria e prática e sua relação com a 

conforme Edital 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

partir do qual, o 
foi contemplado com dois 

, que tem a duração fixada pela 

metade do curso e 
Os integrantes recebem bolsas 

, por um período máximo de 18 meses. 

Campo? 
é uma das ações que integram a Política 

implementado como mecanismo 
profissionalização docente nas escolas de educação básica, por 

da escola e da sala de aula; 
compreensão da unidade entre conhecimentos teóricos e práticos e a 

pedagógicos e os 

debates e reflexões científicas sobre o processo de ensino em 
Base Nacional Comum 



 reflexão e avaliação de saberes da práxis. 
 
 

NÚCLEOS DO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – 
CAMPUS SEDE 

 
1. NÚCLEO 1 - RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA 

 
Coordenadora de área: Profª. Dra.  Natalina F. Mezzari Lopes  

Escolas-campo 
 Colégio de Aplicação Pedagógica da UEM-  

o Preceptora Eliana Pizani Leocádio Corrêa  
 CEEBJA Professor Manoel Rodrigues da Silva– 

o Preceptoras Silvia Crotti Guilherme e Rosimar Domingues Valério 
Costa 

2. NÚCLEO 2 - RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA 
 

Coordenadora de área: Profª. Dra.  Sandra Regina Cassol Carbello 

Escolas-campo 
 Escola Municipal Diderot Alves da Rocha Loures - Ensino Fundamental  

o Preceptoras Dione Aparecida Borges Maganha e Nadia Mara 
Caetano 

 Escola Municipal Aniceto Matti - Ensino Fundamental 
o Preceptora: RosimeireBrambila Estevo 

 

 

Links: 

1. Para informações sobre EDITAIS do Programa Residência Pedagógica: 
http://sites.uem.br/pen/organizacao-administrativa/assessoria-de-projetos-e-
programas/programa-de-residencia-pedagogica 

 
2. Para mais informações sobre o PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NA 

UEM,  acesse a página da PRÓ-REITORIA DE ENSINO – 
PENhttp://sites.uem.br/pen/organizacao-administrativa/assessoria-de-projetos-
e-programas/programa-de-residencia-pedagogica 
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