
INFRAESTRUTURA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Coordenação 

A coordenação do curso de Pedagogia está situada no Bloco E. Trata-se de 
uma sala com espaço de atendimento da secretaria do curso e outro espaço 
para atendimento da coordenação para professores e acadêmicos. Os 
períodos vespertino e noturno são destinados ao atendimento. 

 Salas de aula 

As atividades educativas do curso de Pedagogia são oferecidas em 
diversos espaços dentre os quais as salas de aula. As salas de aula estão 
localizadas no bloco F. São utilizadas quatro salas de aula que comportam 50 
acadêmicos cada. 

Laboratórios: Brinquedoteca e Informática  

O curso de Pedagogia utiliza laboratórios de informática em diversas 
disciplinas do curso. No Laboratório de Práticas Pedagógicas são 
desenvolvidas atividades que articulam teoria e prática.  A brinquedoteca é 
outro espaço formativo disponibilizado aos professores e estudantes. O 
Laboratório de Práticas Pedagógicas e a Brinquedoteca estão localizados no 
Bloco Z na sala 14. A utilização dos espaços são agendados na secretaria do 
curso e todos podem fazer tanto o uso do espaço como dos materiais para 
utilizar em atividades de ensino das disciplinas que compõe o currículo bem 
como para utilizá-los nas atividades de estágio. 

No Laboratório de Práticas Pedagógicas são desenvolvidas atividades que 
articulam teoria e prática. É um amplo espaço com mesas que permitem a 
construção de materiais didáticos e o desenvolvimento de atividades coletivas. 

A brinquedoteca é outro espaço formativo disponibilizado aos professores e 
estudantes. Esse espaço possibilita o contato com práticas 
pedagógicas  relacionadas ao brincar e às brincadeiras, onde são 
desenvolvidas oficinas e minicursos. Na brinquedoteca há uma diversidade de 
brinquedos e jogos, além de uma estante com acervo de livros de literatura 
infanto juvenil. O espaço foi estruturado para também receber crianças, 
comportando móveis adaptados às mesmas, um tapete para leitura, estantes, 
mesas e cadeiras. É uma sala ampla com espaços diversos: tapete para 
leitura; estantes com livros didáticos e literatura infanto-juvenil; dois 
computadores com acesso  a internet; data-show; mesas e cadeiras para 40 
adultos; mesas e cadeiras adaptadas para 16 crianças; bancadas adaptadas 
para brinquedos e jogos pedagógicos; espelho; quadro de vidro; quadro de 
madeira.  

A brinquedoteca tem uma coordenadora com 4horas semanais, que prepara 
estudantes para organizar e manter o local: produzindo e catalogando 
brinquedos, jogos e livros. A cada semestre é organizada uma tabela com os 



agendamentos fixos para uso do espaço, e os outros horários devem ser 
agendados com pelo menos 10 dias de antecedência.  

O responsável pelo uso da brinquedoteca assina um termo de 
responsabilidade no curso de Pedagogia. O agendamento para escolas deve 
ser efetivado via e-mail com a coordenadora da brinquedoteca, desvelando o 
nome da instituição; objetivo da visita; o número de crianças e o horário e data 
da visita. O empréstimo de materiais: os brinquedos, jogos e livros podem ser 
emprestados para os estudantes e professores do Curso, com data de 
empréstimo e devolução devidamente anotada. O espaço atende aos 
estudantes do Curso, além de agendamentos para outros cursos e setores da 
universidade. 

 


