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Prezado (a) Candidato (a) 
 

É com muita alegria que o (a) recebemos no vestibular da 

Faculdade Pedro II e esperamos que você tenha sucesso neste 

processo seletivo de acesso aos nossos cursos de graduação. 

Fazer parte desta Instituição é optar por uma IES que tem como 

compromisso uma educação de qualidade, com modelo acadêmico 

próprio focado na empregabilidade, no sucesso e na formação 

autônoma dos seus alunos, com investimento permanente em 

tecnologias, na infraestrutura e na capacitação docente.  

São importantes as leituras do Edital, das Normas, das 

Informações do Vestibular e dos Cursos.       

Esperamos que você seja bem sucedido neste processo seletivo 

para termos o prazer de tê-lo conosco já a partir do próximo 

semestre. Boa sorte agora e muito sucesso no futuro!  

Em meu nome e de todos os professores e colaboradores gostaria 

de lhes dar as boas-vindas, parabenizá-lo (a) pela escolha da 

Faculdade Pedro II.  

 

A FAPE 2 aguarda você de braços abertos! 

 

Cordialmente,  

Telma Regina Garcia de Angelis 
Diretora da Faculdade Pedro II 
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Caro Vestibulando,  

 O ingresso no ensino superior é uma conquista e um desafio rumo à profissionalização e 

à integração ao mundo do conhecimento, por meio da ciência e da tecnologia. Desafio, 

porque ao se considerar as exigências cada vez maiores do mercado de trabalho em 

relação aos egressos dos cursos superiores, e que somente os profissionais bem 

preparados têm reais oportunidades e possibilidades de desenvolver com sucesso sua 

carreira profissional, a escolha de um bom curso, numa boa Faculdade, é fundamental. 

Você está prestes a iniciar uma nova etapa em sua vida ao escolher a Faculdade Pedro II 

Belo Horizonte / MG como uma opção para sua formação. O ingresso em uma Instituição 

de Ensino com mais de 50 anos de trabalho transformando jovens em profissionais de 

sucesso é, sem dúvida, um passo que marcará significativamente sua trajetória 

acadêmica. 

 

Ao escolher a Faculdade Pedro II, você opta por um projeto educativo comprometido 

com a sua formação e sua capacitação para o exercício profissional de forma qualificada 

e diferenciada. A Faculdade tem todas as condições para formar pessoas competentes, 

atualizadas, capazes de refletir e aplicar conhecimentos para tornar o mundo cada vez 

melhor. 

 

O Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação – Licenciaturas e Bacharelado 

– será realizado sob duas modalidades: educacional, destinada aos candidatos que 

concluíram o ensino médio e não exercem ainda uma profissão e profissional para os 

egressos do ensino médio que já se encontram no mercado de trabalho.  Se você já se 

submeteu ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e obteve média de classificação 

superior a 40%, sua classificação se dará de acordo com os resultados obtidos no referido 

exame, sendo dispensado do Processo Seletivo. Este manual é um guia, com a finalidade 

de passar-lhe as informações básicas sobre a Instituição, os cursos oferecidos e a 

seleção, possibilitando-lhe fazer com bastante objetividade e clareza a confirmação da 

sua escolha.  

Bons estudos! 
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1. A FACULDADE PEDRO II  
 
É relevante para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, a criação de uma Faculdade 
voltada para a formação de educadores e administradores. Não se trata da criação de 
mais uma Instituição de ensino superior, mas da criação de uma Instituição que abriga 
com naturalidade e integralidade, as questões educacionais, especialmente pela 
formação que têm seus recursos humanos, altamente qualificados.  
 
A Faculdade Pedro II, instituição de ensino superior recredenciada pela Portaria n. 286, 
de21/12/2012  mantida pela Sociedade Educadora Pedro II Ltda. reconhece o seu papel 
social, enquanto Instituição de Ensino que idealiza seu processo de inserção regional, 
criando um espaço político para conviver e auscultar a comunidade, visando não 
somente buscar contribuições para o avanço de seu projeto institucional, mas, e 
principalmente, envolvendo seus professores, alunos, funcionários e administração num 
processo dinâmico, de discussão dos dados conjunturais, tanto da sociedade quanto da 
Instituição, tendo como perspectiva o desenvolvimento das seguintes ações:  
 
  Interagir com as comunidades de Belo Horizonte e da região metropolitana, 

colocando-se, sempre, como recurso da e para a comunidade, buscando no cotidiano 
destas os elementos e os subsídios básicos para a formulação do projeto político-
pedagógico de seus cursos.  

 
 Criar condições básicas, mínimas, visando atender aos problemas e apelos da região, 

quer por meio dos grupos sociais e de educadores com os quais interage, quer 
através das questões que surgem de suas atividades próprias de ensino, iniciação 
científica e extensão.  

 

 Proporcionar à comunidade onde está instalada, a oferta de cursos superiores de 
qualidade com valores de mensalidade capazes de atender a clientela. 

 
 Garantir que os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação, bem 

como os programas de formação/qualificação dos professores e de educação 
continuada, a serem oferecidos na região, estejam alicerçados nas prioridades 
regionais.  

 
 Difundir os saberes produzidos na Instituição, de tal forma que as populações, em 

especial, o segmento do magistério, cujos problemas vão se tornar objeto da 
investigação acadêmica, seja também consideradas sujeitos desse conhecimento, 
tendo, portanto, pleno direito de acesso às informações resultantes desses 
trabalhos. 

 
 Promover estudos e projetos interdisciplinares, com significativo teor de conteúdos 

de aplicação, associando as atividades curriculares aos serviços educacionais e 
empresarias.  
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 Aperfeiçoar, graduar e especializar os recursos humanos e as instituições de ensino 
para que estes sejam agentes de mudança, transformação e melhoria da qualidade 
de vida, do processo educacional e gerencial e do desenvolvimento sustentável. 

 
 Atuar como Instituição de apoio complementar e suplementar na concepção e 

implementação das políticas públicas municipais e estaduais de interesse social, 
principalmente na qualificação, atualização, aperfeiçoamento e especialização de 
profissionais da área educacional e administrativa.  

 

 Atender às demandas da sociedade civil com ética, respeito ao outro e às 
diversidades culturais. 

 

 

 

2. PROCESSO TRADICIONAL E AGENDADO 

 Processo Seletivo Tradicional 
Com data prefixada e realizada segundo a sistemática habitual de acordo com o edital 
para as duas modalidades oferecidas, educacional e profissional. 
 
 Processo Seletivo Agendado 
É realizado em dia e horário agendado pelo candidato para as duas modalidades 
oferecidas, educacional e profissional.  
 
 Vestibular - Modalidade Educacional 
Enquadram-se na modalidade educacional os candidatos que concluíram o ensino médio 
e não exercem uma profissão e os que irão concluir o Ensino Médio no período 
antecedente à matrícula. Os candidatos realizam a prova de Conhecimentos Gerais e 
Redação.   
 
 Vestibular - Modalidade Profissional 
Enquadram-se na modalidade profissional os egressos do Ensino Médio que já se 

encontram no mercado de trabalho. É feita uma avaliação do curriculum vitae do 

candidato, considerando informações de natureza pessoal e profissional e a realização 
da prova de Redação. 

 
Na Seleção para a esta modalidade, a classificação dos candidatos será pela pontuação 
obtida na Redação no valor de 50 pontos, pela análise do currículo e pelos anos de 
experiência profissional:  
 
  

 Até um ano: 30 pontos. 
 Até dois anos: 40 pontos. 
 Três anos ou mais: 50 pontos. 
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 Das Provas 

 
A prova de Conhecimentos Gerais será constituída de 25 questões de múltipla escolha 
que versarão com sobre interpretação, aspectos gramaticais, históricos e temas da 
atualidade. 
 
A prova de Redação constará de interpretação e dissertação. 
 
 Das Inscrições 
 
As inscrições serão realizadas conforme o edital para os cursos de Licenciaturas e 
Administração - Bacharelado, na sede da Faculdade Pedro II, localizada a Rua Areado, 
437, Bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta feira, no horário 
de 09 h às 21h. Ou pela Internet (http://www.fape2.edu.br) para as duas modalidades 
oferecidas e para as duas opções do processo seletivo. Pode se inscrever no Vestibular 
da FAPE 2, candidato que satisfaça a uma das seguintes condições: ser portador de 
certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, estar cursando o ensino médio 
ou equivalente, ser portador de diploma de curso superior. Os candidatos deverão 
preencher o Formulário de Inscrição disponível na página da FAPE 2.  
 
Após o preenchimento do Formulário de Inscrição, os candidatos deverão efetuar o 
pagamento na IES da Taxa de Inscrição, tanto para o Processo Seletivo Tradicional ou 
Agendado. 
 
 Taxa de Inscrição 

 
R$25,00 (vinte e cinco reais) ou doação de 01 (um) Brinquedo Pedagógico de igual valor. 
 
 

 Documentos para inscrição 
 

 Requerimento de Inscrição em modelo próprio e questionário socioeconômico 
preenchidos. 

 Carteira de Identidade (RG, Carteira Profissional,Carteira de Motorista ou 
Passaporte). 

 CPF. 
 
A inscrição pela Internet, o candidato deverá entregar a documentação, bem como a 
doação ou o recolhimento da taxa, na Secretaria da Faculdade, para obter o 
comprovante definitivo de inscrição. 
 
No ato da inscrição, o candidato da modalidade profissional deverá comprovar sua 
condição profissional através da apresentação da carteira profissional e do currículo. 
 

 
 

http://www.fape2.br/
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3. ENEM 
 

Os candidatos que se submeteram ao ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, nos 5 
últimos anos e obtiveram média de classificação superior a 40%, serão dispensados do 
Processo Seletivo, mas devem fazer a sua inscrição e apresentar o resultado oficial do 
ENEM. Serão classificados de acordo com os resultados obtidos no referido exame, sendo 
posicionados na classificação geral da instituição.  
 

4. PROCESSO SELETIVO E MATRÍCULA 
 

 DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA  

PROVIDENCIE A DOCUMENTAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA! 
 
Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. 
Certidão de nascimento ou casamento. 
Documento oficial de identidade (RG) e CPF. 
Prova de quitação com o Serviço Militar, para os maiores de 18 anos do sexo masculino. 
Título de eleitor com comprovante de votação para os maiores de 18 anos. 
Comprovante de residência atualizado. 
Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade. 
01 (uma) foto 3x4 recente. 
A certidão de equivalência dos estudos de ensino médio, regular ou supletivo, deve ser 
obtida no Conselho Estadual de Educação, antes do período de matrícula.  
 
OBS: O contrato de Prestação de Serviço Educacional, é assinado no ato da matrícula. 
Em caso de candidato menor de 18 (dezoito) anos, o contrato será firmado pelo 
responsável legal. 
 
É de responsabilidade do candidato  informar-se sobre as convocações para exames, 
calendário e listas de aprovados, bem como sobre todas as etapas e procedimentos para 
matrícula. 
 

 
Aproveitamento de disciplinas 
 
O candidato deve solicitar aproveitamento de  disciplinas cursadas em outra IES 
antecedente a matrícula, possibilitando assim, a definição de sua situação acadêmica 
nos primeiros dias de aula.  
 
 
 
 

Dúvidas sobre o vestibular: (31) 3411 1214 – comunicacao@fape2.edu.br  
 

 

mailto:comunica��o@fape2.edu.br
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5. CURSOS  
 

 Geografia (Licenciatura)  

O curso de Licenciatura em Geografia tem como principal objetivo entender o espaço-
meio em que vivemos- e as inter-relações existentes entre o homem e a natureza. A 
Geografia busca conhecer e explicar a múltiplas dimensões entre a sociedade e a 
natureza, possuindo um conjunto muito amplo de interfaces com outras áreas do 
conhecimento cientifico. O currículo abrange disciplinas específicas da Geografia e as de 
formação docente, como didática, psicologia e política educacional. O corpo docente do 
curso é formado por professores experientes, especialistas, mestres e doutores. 
 
Dados gerais: 
 

 Curso: Licenciatura em Geografia  

 Renovação de Reconhecimento Portaria Nº286, de 21 de dezembro de 2012 

 Carga horária: 3.000 horas  

 Vagas: 50 vagas por semestre  

 Turnos de funcionamento: noturno  

 Regime acadêmico: semestral / Matrícula por disciplina 

 Duração do Curso: 3 anos (6 semestres)  

 Prazo de integralização: mínimo de 06 (seis) e máximo de 10 (dez) semestres  
 
Condições para obtenção do diploma: cumprimento da carga horária prevista para o 
curso, atendendo aos mínimos de 60% de aproveitamento e 75% de freqüência em cada 
disciplina, apresentação e defesa da monografia. 
 
 

O Curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade Pedro II visa à formação do 
professor de Geografia com uma sólida formação nas disciplinas específicas e nas 
disciplinas de formação pedagógica.  
 
 

O perfil desejado é o de um Licenciado em Geografia que será o professor do Ensino 
Fundamental e Médio, capaz de atuar em processos de ensino e aprendizagem, com 
domínio técnico-científico de conceitos relativos à produção e aplicação do 
conhecimento geográfico, pautado nos princípios da pesquisa, cooperação e respeito à 
diversidade.  
 
 

O Curso está comprometido com a formação de um profissional capacitado para atender 
às exigências do mercado de trabalho, apto ao auto-desenvolvimento e consciente da 
importância de seu papel enquanto agente transformador da realidade no exercício da 
função social de educador.  
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São orientações básicas para a formação do Professor licenciado em Geografia da FAPE2:  
 
 Desenvolvimento de conhecimentos teóricos e específicos da formação do professor 

de Geografia. 
 
 Instrumentalização para a reflexão crítica e aprendizagem independente. 
 
 Aproximação e intervenção na realidade educacional (instituições escolares e não 

escolares) na qual irá atuar, oportunizando a integração entre a teoria e a prática 
educativa. 

 
 Comprometimento com a função social da escola e com o papel do professor como 

mediador da aprendizagem. 
 
 Integração do ensino, da pesquisa e da extensão, priorizando o desenvolvimento de 

projetos no campo da Geografia. 
 
 Desenvolvimento de hábitos de colaboração e trabalho em equipe.  
 
 Habilitação para o uso de novas tecnologias. 
 
 Promoção de um intercâmbio permanente entre ISE e comunidade, de modo a 

estabelecer uma ponte direta entre o conhecimento teórico oferecido pelo curso e 
as questões práticas exigidas pela realidade do mercado de trabalho.  

 
 Formação multidisciplinar, comprometida com a compreensão e busca de soluções 

para o exercício mais adequado da profissão. 
 
 

 Letras (Português / Inglês)  

O curso de Letras forma um profissional que conheça a tradição da língua no que diz 
respeito a as suas produções oral e escrita, literária e não literária, com habilidade de 
usar a língua portuguesa e estrangeira (inglês) nas mais diversas situações, com domínio 
das principais vertentes teóricas no campo da linguagem e da educação, identificando 
seus pressupostos e suas implicações praticas com capacidade de associar, 
coerentemente teoria e pratica, avaliando e reconstruindo de forma continuada  sua  
formação  com  consciência  ética.  
 
O  corpo  docente  do  curso  é  formado  por professores experientes, especialistas, 
mestres e doutores. Para as praticas pedagógicas oferecemos laboratório de ensino com 
recursos para a produção de material didático, equipamentos multimídia, laboratório de 
línguas e informática. 
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Dados gerais: 
 

 Curso: Licenciatura Plena em Letras: Português/Inglês  

 Renovação de Reconhecimento Portaria Nº286, de 21 de dezembro de 2012  

 Carga horária: 3.000 horas  

 Vagas: 50 vagas por semestre  

 Turnos de funcionamento: noturno  

 Regime: semestral / Matrícula por disciplina 

 Duração do Curso: 3 anos (6 semestres)  

 Prazo de integralização: mínimo de 06 (seis) e máximo de 10 (dez) semestres  

 
Condições para obtenção do diploma: cumprimento da carga horária prevista para o 
curso, atendendo aos mínimos de 60% de aproveitamento e 75% de freqüência em cada 
disciplina, apresentação e defesa da monografia. 
 
O Curso de Licenciatura em Letras, Português/Inglês da Faculdade Pedro II pretende 
buscar um olhar diferenciado para a Educação, visando formar um profissional 
capacitado para atender às exigências do mercado de trabalho, apto ao auto-
desenvolvimento e consciente da importância de seu papel enquanto agente 
transformador da realidade no exercício da função social de educador.  
 
 
São orientações básicas para a formação do Professor licenciado em Letras da FAPE2: 
 
 Desenvolvimento de conhecimentos teóricos e específicos da formação do professor 

de língua portuguesa/inglesa e respectivas literaturas e instrumentalização para a 
reflexão crítica e aprendizagem independente. 
 

 Aproximação e intervenção na realidade educacional (instituições escolares e não 
escolares) na qual irá atuar, oportunizando a integração entre a teoria e a prática 
educativa. 
 

 Comprometimento com a função social da escola e com o papel do professor como 
mediador da aprendizagem. 
 

 Desenvolvimento de projetos no campo da linguagem e literaturas, visando a 
integração do ensino, da pesquisa e da extensão. 
 

 Desenvolvimento de hábitos de colaboração e trabalho em equipe.  
 

 Habilitação para o uso de novas tecnologias. 
 

 
 



 

 

 
 

11 
 

 Promoção de um intercâmbio permanente entre ISE e comunidade, de modo a 
estabelecer uma ponte direta entre o conhecimento teórico oferecido pelo curso e 
as questões práticas exigidas pela realidade do mercado de trabalho.  
 

 Formação multidisciplinar, comprometida com a compreensão e busca de soluções 
para o exercício mais adequado da profissão.  

 

 Matemática (Licenciatura) 

No curso de Matemática o aluno cursará disciplinas de conteúdo específicos abrangendo 
as áreas de álgebra, análise, estatística, física, geometria, laboratórios  e as  disciplinas 
pedagógicas. As habilidades e competências adquiridas ao longo da formação do 
professor de matemática tais como o raciocínio lógico, a postura crítica e a capacidade 
de resolver problemas, fazem do mesmo um profissional especialista  capaz de promover 
um ensino de matemática diferenciado e exclusivo em todas as suas áreas de atuação. 
 
O corpo docente do curso é composto por professores especialista, mestres e doutores 
altamente capacitados e com grande experiência acadêmica e  na formação de 
professores. Para as praticas pedagógicas oferecemos laboratório de ensino com recursos 
para a produção de material didático, equipamentos multimídia, acervo de livros 
didáticos. Compreende também laboratório de informática.  
 
Dados gerais: 
 

 Curso: Licenciatura Plena em Matemática  

 Renovação de Reconhecimento Portaria Nº286, de 21 de dezembro de 2012  

 Carga horária: 3.000 horas  

 Vagas: 50 vagas por semestre  

 Turnos de funcionamento: noturno  

 Regime: semestral / Matrícula por disciplina 

 Duração do Curso: 3 anos (6 semestres)  

 Prazo de integralização: mínimo de 06 (seis) e máximo de 12 (doze) semestres  

 
Condições para obtenção do diploma: cumprimento da carga horária prevista para o 
curso, atendendo aos mínimos de 60% de aproveitamento e 75% de freqüência em cada 
disciplina, apresentação e defesa da monografia  
 
O Curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade Pedro II pretende buscar um olhar 
diferenciado para a Educação, visando formar um profissional com sólida formação nos 
conteúdos de matemática, capacitado para atender às exigências de um mercado de 
trabalho em contínua transformação, apto ao auto-desenvolvimento e consciente da 
importância de seu papel enquanto agente transformador da realidade no exercício da 
função social de educador.  
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São orientações básicas para a formação do Professor licenciado em Matemática da 
FAPE2:  
 
 Desenvolvimento de conhecimentos teóricos e específicos da formação do professor 

de Matemática e conscientização de seu papel social de educador, capaz de se 
inserir em diversas realidades, sensível para interpretar as ações dos educandos e 
instrumentalizado para a reflexão crítica e aprendizagem independente. 
 

 Aproximação e intervenção na realidade educacional (instituições escolares e não 
escolares) na qual irá atuar, oportunizando a integração entre a teoria e a prática 
educativa. 
 

 Comprometimento com a função social da escola e com o papel do professor como 
mediador da aprendizagem, consciente que o conhecimento matemático pode e 
deve ser acessível a todos, e consciência de seu papel na superação dos 
preconceitos, traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda 
estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina. 
 

 Integração do ensino, da pesquisa e da extensão, priorizando desenvolvimento de 
projetos no campo da Matemática. 
 

 Desenvolvimento de hábitos de colaboração e trabalho em equipe. 
 

 Habilitação para o uso de novas tecnologias. 
 

 Promoção de um intercâmbio permanente entre ISE e comunidade, de modo a 
estabelecer uma ponte direta entre o conhecimento teórico oferecido pelo curso e 
as questões práticas exigidas pela realidade do mercado de trabalho. 
 

 Formação multidisciplinar, comprometida com a compreensão e busca de soluções 
para o exercício mais adequado da profissão, consciente da contribuição que a 
aprendizagem da Matemática pode oferecer à formação dos indivíduos para o 
exercício de sua cidadania.  
 

 Pedagogia (Licenciatura) 

Em uma escala de 0 a 5, o curso foi 
reconhecido pelo MEC com a nota 4 

 
O curso foi concebido dentro das novas Diretrizes da 
Licenciatura em Pedagogia. A tônica da organização 
curricular é a investigação desenvolvida nas praticas e 
nos estágios, essa experiência enriquece a formação docente com novas abordagens para 
o entendimento dos processos educativos escolares e não escolares. O corpo docente do 
curso é formado por professores experientes, especialistas, mestres e doutores.   
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Para as praticas pedagógicas oferecemos laboratório de ensino com recursos para a 

produção de material didático, equipamentos multimídia, acervo de livros didáticos, 

brinquedoteca. Compreende também laboratório de informática. 

 

Dados gerais:  

 

 Curso: Licenciatura em Pedagogia   
 

 Renovação de Reconhecimento Portaria Nº286, de 21 de dezembro de 2012. 
 

 Carga horária: 3.480 horas, computadas as horas referentes às atividades formativas, 

ao Estágio Curricular Supervisionado e às atividades teórico-práticas de 

aprofundamento em áreas específicas de interesse dos alunos  
 

 Vagas: 50 por semestre  

 Turno de funcionamento: noturno  

 Regime: semestral / Matrícula por disciplina 

 Duração do Curso: 4 anos (8 semestres)  

 Prazo de integralização: mínimo de 08 (oito) e máximo de 12 (doze) semestres 

 

Condições para obtenção do diploma: cumprimento da carga horária prevista para o 

curso, atendendo aos mínimos de 60% de aproveitamento e 75% de freqüência em cada 

disciplina, apresentação e defesa da monografia. 

 

Titulação: De acordo com a Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, 

publicada no DOU de 16 de maio de 2006, a licenciatura em Pedagogia assegura aos 

egressos do Curso, o direito de lecionar na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, nos Cursos de Ensino Médio - modalidade Normal e em Curso de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar, em espaços escolares e não-escolares, 

bem como exercerem as funções relativas aos profissionais da educação prevista no Art. 

64, em conformidade com o inciso VIII do Art. 3.º da Lei 9.394/96.  

 

Formação: 

 

 O Curso de Licenciatura em Pedagogia da FAPE2, forma profissionais para exercer 

funções de Magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional, na área de serviços e apoio escolar: (Direção, Coordenação e 

Supervisão) em espaços escolares e não-escolares, bem como exercerem as funções 

relativas aos profissionais da educação. 

 



 

 

 
 

14 
 

São orientações básicas para a formação do licenciado em Pedagogia da FAPE2:  
 

 Desenvolvimento de conhecimentos teóricos e específicos da formação do professor 
e do pedagogo e instrumentalização para a reflexão crítica e aprendizagem 
independente. 
 

 Instrumentalização para a produção de conhecimentos sobre o fenômeno 
educacional na multiplicidade de suas práticas educativas, buscando nas diversas 
áreas do conhecimento as necessárias ferramentas para construir categorias de 
análise que lhe permitam aprender e compreender as diferentes concepções e 
práticas pedagógicas.   
 

 Desenvolvimento da capacidade do discente em transformar o conhecimento social e 
historicamente produzido em saber escolar, selecionando e organizando conteúdos a 
serem trabalhados por meio de formas metodológicas adequadas. 

 

 Compreensão da história dos processos pedagógicos e a organização de suas práticas 
através dos aportes teóricos das várias ciências. 
 

 Construção de formas de organização e gestão dos sistemas de ensino nos vários 
níveis e modalidades. 
 

 Orientação do processo de ensino-aprendizagem no que se refere às demandas do 
cotidiano escolar, bem como às demandas educativas e de outras instituições 
congêneres, participando como um dos atores da organização de projetos 
educativos, escolares e não-escolares, que expressem o desejo e necessidade 
coletivos da sociedade.  

 
O QUE VOCÊ VAI ESTUDAR  
 
O currículo é constituído pelas disciplinas: Metodologia do Trabalho Cientifico, Leitura e 
Produção de Textos, Didática, Psicologia da Educação, Libras, Arte e Ludicidade, Teorias 
da Educação e Fundamentos da Educação: Filosóficos, Antropológicos e Sociológicos, 
Biológicos e Históricos; Social da Infância; Política Educacional e Organização da 
Educação Básica; Conteúdos Básicos e Metodologia da: Alfabetização e Letramento, da 
Língua Portuguesa, da Matemática, da História, da Ciências, da Geografia e dos Temas 
Transversais; Educação Comunicação e Tecnologia, Prática Docente, Organização e 
Gestão de Projetos Educativos, Cotidiano Pedagógico da Sala de Aula; Linguagem e 
Relações Interpessoais; Pedagogia e Saúde e Tópicos Especiais de Educação Inclusiva. As 
referidas disciplinas visam, em especial, a formação do docente da educação infantil, 
dos anos iniciais ao ensino fundamental e da formação de professores do Ensino Normal. 

 Completando o elenco de disciplinas oferecidas na matriz curricular, o Planejamento 
Educacional e Currículo: Avaliação Institucional e Educacional, Gestão Escolar, Gestão 
de Recursos Humanos embasam a formação dos pedagogos na gestão de processos 
educativos dentro e fora da escola. 
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A formação assim delineada abrange integradamente a docência, a gestão e a avaliação 

de sistemas e as práticas.  

 

O aluno se envolve em atividades acadêmicas de diversas ordens como seminários e 

estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, trabalhos de conclusão de 

curso, monitoria, extensão, atividades práticas e outras, de modo a propiciar vivências 

nas mais diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e 

diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos tais como 

estágios e atividades teóricas-práticas de aprofundamento.  

 

 Administração (Bacharelado)  
 

O curso enfatiza o desenvolvimento dos profissionais em Administração em termos de 

qualificação para o trabalho, de uma postura ética e do exercício da cidadania, 

contribuindo com a construção de organizações modernas competitivas e dotadas de 

elevados valores sociais, onde o homem seja o principio e o objetivo central de suas 

ações. O curso de Administração da FAPE2 oferece uma visão generalista da profissão a 

partir de conhecimentos técnicos, conceituais e comportamentais bem 

sedimentados. O corpo docente do curso é formado por professores experientes, 

especialistas, mestres e doutores. 

 

  Dados gerais:  

 

 Curso: Bacharelado em Administração  
 

 Autorização Portaria MEC nº 197 de 04  de outubro de 2012 
 

 Carga horária: 3.240 horas  
 

 Vagas: 100 vagas por semestre  
 

 Turnos de funcionamento: noturno  
 

 Regime acadêmico: semestral / Matrícula por disciplina 
 

 Duração do Curso: 04 anos (08 semestres)  
 

 Prazo de integralização: mínimo de 08 (oito) e máximo de 14 (quatorze) 
semestres  
 

Condições para obtenção do diploma: cumprimento da carga horária prevista para o 

curso, atendendo aos mínimos de 60% de aproveitamento e 75% de freqüência em cada 

disciplina e da entrega do trabalho de monografia. 
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O curso de Administração prepara o estudante para o mercado de trabalho, para 

resolver problemas organizacionais com capacidade técnica. Tem como objetivo geral a 

formação de Bacharéis em Administração, com compreensão crítica da gestão 

empresarial, referente aos vários ramos das ciências gerenciais, visando implementar 

práticas de ensino-aprendizagem que fomentem a formação integral do acadêmico, 

preparando-o para ver, conhecer e transformar a realidade empresarial, de forma 

responsável e eticamente fundada, enfatizando as áreas administrativas. Destacam-se 

no curso o trabalho interdisciplinar, palestras, trabalhos de campo, oficinas, estágio 

curricular supervisionado, trabalho de conclusão de curso e projetos de extensão.  

 

O QUE VOCÊ VAI ESTUDAR  
 

 Conteúdos de Formação Básica: Metodologia do Trabalho Científico, Leitura e 

Produção de Textos, Sociologia Cultura e Organizações, Contabilidade, Economia, 

Psicologia das Organizações, Administração de Sistemas de Informação, Direito, 

Cultura Organizacional e Ética, Planejamento Tributário. 

 

 Conteúdos de Formação Profissional: Teoria da Administração I e II, 

Comportamento Organizacional, Teoria das Organizações, Gestão de Pessoas, 

Marketing e Comunicação Organizacional, Mundo do Trabalho e Política 

Contemporânea, Administração da Produção e Operações, Administração Financeira e 

Orçamento, Administração Mercadológica, Gestão de Processos e da Qualidade, 

Logística Empresarial, Empreendedorismo e Projetos Empresariais,  Administração da 

Logística e Patrimônio,  Administração de Vendas e Relacionamento, Planejamento 

Estratégico, Análise de custos e Demonstrações Financeiras, Administração 

Estratégica de Serviços, Negociação Empresarial e Negócios Internacionais e 

Comercio Exterior, TCC I e II.  

 

 Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: Matemática Aplicada, 

Jogos e Simulações de Empresas, Estatística e Matemática Financeira. 

 

 Conteúdos de Formação Complementar: Seminário Avançado em Administração, 

Atividades complementares, Estágio, e as Disciplinas Optativas, Educação Ambiental 

e Libras. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

17 
 

6. MERCADO DE TRABALHO  
 
 

 GEOGRAFIA 
 

 

O profissional licenciado em Geografia poderá atuar nos seguintes campos de trabalho:  
 
 Magistério: docência no Ensino Fundamental e Médio, em escolas públicas e 

particulares, no Ensino Superior, atendidos outros requisitos, cursos pré-vestibulares 
e outros de caráter informal em diferentes níveis. 
 

 Assessoramento técnico: assessoria a empresas privadas e públicas, utilizando fontes 
de informações geográficas, fotografias aéreas e imagens de satélite, estudos 
populacionais com vistas ao planejamento urbano e regional, sobre a estrutura 
econômica e a organização social e política em determinadas regiões e países, 
interpretando e analisando o espaço geográfico. 
 

 Turístico: como assessor cultural e técnico na elaboração de roteiros e informações 
relativas às condições ambientais (relevo, clima, águas e vegetação) das regiões. 
 

 Empresarial: como assessor de organizações nas relações com as regiões urbanas e 
rurais, identificando impactos ambientais como mudanças climáticas, processos de 
desertificação, erosivos de desmatamento e de poluição das águas. 
 

 Jornais e emissoras de rádio e televisão, interpretando e analisando o espaço 
geográfico e as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais do mundo 
atual.  

 

 Campo de Pesquisa  
 

Prática Docente, Livros Didáticos, Meio Ambiente, Geopolítica, Climatologia, Turismo 
entre outras áreas de interesses.  
 
 

 LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS  
 

O profissional licenciado em Letras poderá atuar nos seguintes campos de trabalho:  
 
 Magistério: docência (de Línguas e Literatura Brasileira e Portuguesa) no Ensino 

Fundamental e Médio, em escolas públicas e particulares, no ensino superior 
atendidos outros requisitos,  cursos livres de idiomas e pré-vestibulares e outros de 
caráter informal em diferentes níveis. 

 
 Editorial: como autor e revisor de textos, como tradutor (língua inglesa), como 

crítico literário. 
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 Assessoramento técnico: assessoria a empresas privadas e públicas como revisor e 
autor de trabalhos, como assessor cultural, como tradutor e intérprete, fazendo 
traduções simultâneas. 
 

 Turístico: como assessor cultural e intérprete em roteiros que usem a língua 
espanhola/inglesa. 
 

 Empresarial: como secretário bilíngüe e revisor de publicações empresariais, 
assessoramento técnico, preparando relatórios, pautas e atas de reuniões. 
 

 Clínicas de recuperação: como colaborador na reabilitação de pessoas que perderam 
as condições para se fazer uso da linguagem, trabalhando junto a psicólogos, 
fonoaudiólogos e médicos. 

 

 Jornais e emissoras de rádio e televisão: como revisor e tradutor de textos, 
adequando a linguagem aos diferentes meios de comunicação.  

 

 Campo de Pesquisa  
 

Ensino de Línguas, Literatura, Livros Didáticos, Metodologia, Comunicação, Discursos 
Político, Jornalísticos entre outras áreas de interesses.  

 
 MATEMÁTICA  

 
O profissional licenciado em Matemática poderá atuar nos seguintes campos de trabalho:  
 
 Magistério: docência no Ensino Fundamental e Médio, em escolas públicas e 

particulares, Ensino Superior, atendidos outros requisitos, cursos pré-vestibulares e 
outros de caráter informal em diferentes níveis. 
 

 Empresarial: como consultor em estatística e planejamento de dados, pesquisa 
operacional, informática e processamento de dados. 
 

 Assessoramento técnico: assessoria a empresas privadas e públicas, realizando 
análises, emitindo pareceres e formulando modelos matemáticos eficientes e 
eficazes.  
 

 O profissional em Matemática formado na FAPE2 pode ocupar posições de destaque  
no mercado de trabalho, em áreas em que o raciocínio abstrato é uma ferramenta 
indispensável. 
 

 Campo de Pesquisa  
 

Prática Docente, Material Didático, Gestão Financeira, Tecnologia. Desenvolver pesquisa 
em qualquer assunto relacionado à grande área da matemática. 
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 PEDAGOGIA  
 
O profissional licenciado em Pedagogia poderá atuar nos seguintes campos de trabalho:  
 
 Magistério: docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, atuando nos 

processos de alfabetização, de educação inclusiva e no desenvolvimento do ensino-
aprendizagem de crianças em instituições formais e não formais de educação, 
docência no ensino médio – modalidade Normal e em cursos de educação 
profissional.  
 

 Gestão escolar: como diretor, desenvolvendo ações relacionadas ao planejamento, à 
coordenação e à organização do trabalho pedagógico.  
 

 Área pedagógica: como orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos, 
supervisores em escolas, tendo seu campo ampliado para as instituições não 
escolares e não formais, tais como: hospitais, sindicatos, empresas, programas 
ligados ao meio ambiente e turismo e outros.  
 

 Sistemas de ensino: como pedagogo na coordenação do planejamento, execução e 
avaliação de sistemas escolares e das unidades de ensino que os compõe.  
 

 Campo de Pesquisa  
 

Prática Docente, Material Didático, Meio Ambiente, Saúde, Projetos Sociais em espaços 
escolares e não escolares entre outras áreas de interesses.  

 
 ADMINISTRAÇÃO 

 
 

O Bacharel em Administração egresso da FAPE2 por ter uma formação eclética em todo o 
seu percurso acadêmico e no processo de busca de soluções viáveis e criativas para os 
novos problemas que surgem e surgirão no terceiro milênio na área de Administração 
poderá atuar em vários campos, como:  

 

Nos diversos ramos das ciências gerenciais, exercendo funções e cargos de Administrador 
do serviço público federal, estadual, municipal, autárquico, em sociedades de economia 
mista. Em empresas estatais, paraestatais, privadas de capital nacional e multinacional 
(indústrias, instituições financeiras, comércio, empresas de consultoria) no terceiro 
setor e em organizações não governamentais, em empresas de pequeno, médio e grande 
porte.  
 

Atuar dentro das organizações e na sociedade, com uma postura racional e 
empreendedora, podendo ainda constituir e gerenciar o seu próprio negócio. Exercer 
funções de liderança ou gestão empresarial, intermediária ou superior. Atuar como 
consultores ou pesquisadores nas áreas de ciência e administração. 
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Intervir nos processos organizacionais, valorizando a criatividade, o ser humano, a ética 
e o meio ambiente. 
 

Exercer o magistério em nível Técnico e ou Superior em disciplinas técnicas específicas 
do campo da administração e das organizações empresariais. 
 

E em outros campos que necessitam de um administrador com ampla formação e 
excelente condutor de pessoas e equipes.  
 

 Campo de Pesquisa  

As áreas de estudo do curso constituem o principal foco da linha de pesquisa da 
Instituição e também o aprofundamento de temas e metodologias dos trabalhos 
interdisciplinares propostos no Projeto Pedagógico do curso. 
 
7. DICAS PARA UMA BOA PROVA 
 
 Faça uma alimentação saudável. 

 Descanse bem e durma cedo na noite anterior. 

 Faça a prova com calma. 

 Revise todas as questões. 

 Não se esqueça de levar: documento de identidade, comprovante de inscrição, lápis, 

borracha e caneta esferográfica (azul ou preta). 

 Atenção quanto ao horário da prova, principalmente para prova agendada. 

 Preencha a folha de respostas da forma indicada abaixo, para que nenhuma questão 

seja invalidada (para prova de conhecimentos gerais): 

 

 

 

 

 
 
Observação: 
Entre a publicação deste Manual e a conclusão dos Cursos na FAPE2, poderão ocorrer 
alterações nas estruturas curriculares dos cursos. As informações detalhadas sobre as 
grades curriculares estão disponíveis nas coordenações e na secretaria acadêmica. 

 

 
 

Preenchimento correto 

 

 

Preenchimento incorreto 
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Nem sempre escolher a profissão futura é uma decisão fácil. Porém, com 
conhecimento essa escolha torna-se mais consciente. Boas escolhas! 
 
Faculdade Pedro II Referência em BH em Licenciatura e Bacharelado. 
 

 

8. LINHAS URBANAS DE ACESSO A FAPE 2 
 
 
 

 Av. Afonso Pena: 4107/4108/9403 

 Av. Amazonas: 1404 A/B e C 

 Av. Antônio Carlos: 518-R/5550/80501 

 Av. Cristiano Machado: 3501 /3502/3503/4501 

 Av. Cristovão Colombo: 4110/4111 

 Contagem: 3301/3302/4401/4403/4404 

 Av. Dos Andradas: 9411/4801 

 Av. Silviano Brandão: 4802/9405 

 

 

 

RUA  AREADO Nº 437  /  ESQ. COM AV. PEDRO II,  CARLOS PRATES, BH / MG 
(31) 3411-1214  - comunicação@fape2.edu.br 


