As Faculdades Integradas Maria Thereza, em consonância com as
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada
dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Resolução CNE nº 2 de
2015), implementará a partir do ano letivo de 2017, o curso de formação
pedagógica para graduados não licenciados (alunos com diplomas de
Bacharéis).
Como destacado na referida Resolução “Os cursos de formação
pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e
provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em
cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de
conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de
1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico,
dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica
pretendida”.
Buscando atender as prerrogativas desta normativa e firmando seu
compromisso cada vez mais sólido com a formação dos profissionais de
diferentes áreas no ensino superior, as FAMATH, ao implementarem o projeto
de curso de licenciatura para profissionais com bacharelados, concebem esta ação
como um programa especial de formação pedagógica aos que buscam
possibilidades de atuarem na regência de disciplinas curriculares da Educação
Básica (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional nível
médio).
Diante das atuais mudanças do processo educacional, as quais
apresentam grandes desafios e possibilidades para a prática da docência, as
FAMATH, informam à comunidade a abertura do curso para o ano de 2017, o
qual se pauta numa concepção de formação que tem por eixos a reflexão
crítica sobre as práticas e o exercício profissional e principalmente o
compromisso com a educação nas suas variadas dimensões.
Valor: R$490,00
Desconto de até 50% para ex-alunos da FAMATH.
Desconto de 30% para bacharéis de outras instituições.
A proposta da FAMATH prevê que o aluno complemente a licenciatura em 1 ano. As aulas serão
durante a semana.
Para fazer a inscrição é necessário ter o bacharelado na área em que o aluno deseja fazer a
licenciatura.
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