
A FACULDADE DE EDUCAÇÃO

A Faculdade de Educação oferece cursos nos níveis de 
graduação (Pedagogia e demais Licenciaturas) e de 
pós-graduação (Mestrado e Doutorado).

Realiza de modo compartilhado com 10 unidades da 
Universidade, os 17 cursos de Licenciatura destinados à 
formação de professoras(es).

Na formação inicial, desenvolve projetos diversifica-
dos, como a Iniciação à Pesquisa no campo da Educa-
ção e a Extensão Universitária.

A FE atua também no campo da formação continuada, 
propondo cursos, seminários, projetos de pesquisa e 
de extensão destinados a profissionais da área de 
educação – professoras(es), técnicas(os) e gestoras(es) 
– de modo a propiciar o desenvolvimento de novos 
perfis profissionais, provenientes da conjunção entre a 
pesquisa e as demandas educacionais contemporâneas.

O CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA
Para se tornar Pedagoga(o), a(o) estudante da Feusp 
deve cumprir a seguinte carga horária: 3.240 horas 
distribuídas entre 34 disciplinas obrigatórias e 09 
optativas, 420 horas de estágios obrigatórios, 400 
horas de práticas como componentes curriculares, 200 
horas de Estudos Independentes e, opcionalmente, 180 
horas de Trabalho Complementar de Curso (TCC), a serem 
cumpridas em, no mínimo, 4 anos e no máximo, 6 anos.
São oferecidas anualmente 60 vagas para o período 
vespertino e 120 para o noturno.

Atuação profissional do pedagogo
Docência
• Professora(or) de Educação Infantil e dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental em instituições  
públicas e particulares.

Gestão
• Diretora(or) e assistente de direção em diferentes 
unidades de educação básica públicas e particulares;
• Coordenadora(or) pedagógico nos diferentes níveis e 
modalidades da educação básica;
• Orientadora(or) educacional em todas as instituições, 
etapas e modalidades de ensino da educação básica;
• Supervisora(or) de ensino no sistema público estadual 
e municipal;
• Profissional de planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação educacional.

Assessoria e Atividades especializadas
• Assessora(or) pedagógica(o) para assuntos educa-
cionais nos mais diversos setores da sociedade civil;
• Especialista em áreas de serviço e apoio educacional 
e em outras áreas nas quais sejam previstos conheci-
mentos pedagógicos;
• Especialista em planejamento, execução, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 
educativas não escolares;
• Especialista em produção, pesquisa e difusão do 
conhecimento científico-tecnológico do campo educa-
cional, em contextos escolares e não escolares.

AS DEMAIS LICENCIATURAS
A FE atua na formação didática de professoras(es) para 
o Ensino Fundamental (anos finais) e Médio dos seguintes 
cursos de licenciatura da USP: Artes Cênicas, Artes 
Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação 
Física, Educomunicação, Enfermagem, Filosofia, Física, 
Geografia, Geociências e Educação Ambiental, História, 
Letras (com 16 habilitações distintas), Matemática, 
Música, Psicologia e Química. 

Atuação profissional das(os) licenciadas(os)
A(O) licenciada(o) atua como professora(or) em escolas 
de Ensino Fundamental (anos finais) e Médio nas disciplinas 
específicas de sua formação universitária, além de se 
dedicar a pesquisas científicas.

Mobilidade estudantil
As(os) estudantes dos cursos de graduação da Feusp podem 
enriquecer sua formação acadêmica por meio da experiência de 
intercâmbio. Anualmente, estudantes participam de projetos de 
pesquisa, missões de estudo, visitas ou estágios em universi-
dades estrangeiras nos programas de mobilidade estudantil.

OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Há 6 áreas de concentração, cada uma com diferentes 
linhas de pesquisa:
• Cultura, filosofia e história da educação
• Educação científica, matemática e tecnológica
• Educação e ciências sociais: desigualdades e diferenças
• Educação, linguagem e psicologia
• Estado, sociedade e educação
• Formação, currículo e práticas pedagógicas.

A ESCOLA DE APLICAÇÃO

A Escola de Aplicação da FE tem compromisso de oferecer 
ensino público, gratuito e de qualidade a suas(seus) 
estudantes e ser referência no aperfeiçoamento de práti-
cas pedagógicas, visando transpor os muros da Universi-
dade. Para tanto, a EA desenvolve projetos de experimen-
tação, pesquisa e produção de conhecimento em suas 
aulas regulares em atividades de campo (saídas de 
estudo e estudo do meio, notadamente) e também em 
atividades de contraturno, em que são desenvolvidas 
pesquisas de Pré-Iniciação Científica, atividades de 
enriquecimento curricular, participação em olimpíadas 
por área de conhecimento, congressos e eventos acadê-
micos, entre outros.

A EA desenvolve e recebe projetos de pesquisa de 
faculdades e institutos de toda a Universidade, além de 
colaborar com outras instituições acadêmicas. Recebe, 
ainda, inúmeras(os) estagiárias(os) de diferentes 
unidades da USP, colaborando para a formação inicial 
de licenciandas(os) e abrindo a oportunidade para o 
constante repensar e refazer da prática doente. 
Assim, o objetivo da Escola de Aplicação da Feusp é 
desenvolver atividades de ensino, pesquisa e exten-
são, no âmbito da Universidade, que envolvam Educa-
ção Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio).

A BIBLIOTECA

A Biblioteca da FEUSP é especializada em Educação e 
possui um dos mais ricos e completos acervos na área 
educacional do país, incluindo livros, teses, periódicos e 
mídias, tanto pertinentes às disciplinas que integram o 
currículo de Pedagogia, como às matérias correlatas que 
o contemplam. Este acervo encontra-se registrado no 
Banco de Dados Bibliográficos da USP (DEDALUS), com 
acesso pela Internet no endereço: www.usp.br/sibi.

A consulta aos acervos e a utilização dos serviços não se 
restringem à comunidade FEUSP e sim a uma comunida-
de mais ampla, sobretudo de pesquisadores de todo o 
Brasil, atraídos pela diversidade, riqueza histórica e 
atualização de seus acervos.

OUTROS ESPAÇOS DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

As atividades de docência, pesquisa e cultura e 
extensão desenvolvidas na Faculdade de Educação 
contam com o apoio de Laboratórios e Centros de 
Ensino e de Pesquisa que funcionam como suporte 
para os cursos de graduação, pós-graduação, 
extensão universitária e para a prestação de serviços 
à comunidade universi- tária e ao público em geral:

CEPEL - Centro de Estudos e Pesquisas em Ensino de 
Línguas
CEPPPE - Centro de Estudos e Pesquisas em Políticas 
Públicas de Educação
CME - Centro de Memória da Educação
LABRIMP - Laboratório de Brinquedos e Materiais 
Pedagógicos
Laboratório de Ciências Humanas e Meios de Condu- 
ção de Trabalhos Práticos e Similares
Laboratório de Ensino de Ciências Biológicas LAPEF - 
Laboratório de Ensino e Pesquisa de Física
LEPSI - Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíti-
cas e Educacionais sobre a Infância
LabCH – Laboratório de Ciências Humanas e Meios de 
Condução de Trabalhos Práticos e Similares
LALEC - Laboratório de Leitura e Expressão Criadora
LabCORPO – Laboratório de Práticas Corporais
LABMAT - Laboratório de Matemática
LAPEQ - Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química 
LADESP - Laboratório Didático de Educação Especial 
Lab_Arte - Laboratório Experimental de Arte-educação 
& Cultura
LIET - Laboratório Integrado de Educação e Tecnologia 
MEB - Museu da Educação e do Brinquedo
MEB – Museu da Educação e do Brinquedo
MiDi – Laboratório de Mídias Digitais e Educação
NIEPHE - Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesqui-
sas em História da Educação
Projeto de Extensão para Professores da Rede Pública
Salinha das Crianças (espaço localizado no Crusp)

AS PUBLICAÇÕES

A revista Educação e Pesquisa publica artigos inéditos na 
área de educação, em especial resultados de pesquisa de 
caráter teórico ou empírico, revisões da literatura de 
pesquisa educacional e reflexões críticas sobre experiên-
cias pedagógicas. Disponível também em versão on-line 
http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/, scielo.br e 
redalyc.com.



THE SCHOOL OF EDUCATION
The School of Education (FE) offers undergraduate 
(Pedagogy and Teaching degrees) and graduate 
programs (master’s and doctorate degrees).

In partnership with other USP institutes, FE grants 
professional degrees in teaching for 17 curricular fields 
from 10 different academic programs.

It also provides different development programs for 
undergraduate students, such as the Introduction to 
Scientific Research in Education and extension courses.

Moreover, the School offers continuing education 
programs through courses, symposiums, and research 
and extension projects for different professionals in the 
field of Education – school teachers, assistants and 
managers – in order to foster the development of new 
professional profiles that combine research and 
contemporary educational demands.

UNDERGRADUATE DEGREE IN PEDAGOGY

To obtain the degree in Pedagogy, the student must 
complete 3,240 course hours, which comprise: 34 
mandatory courses and 09 optional courses, 420 
mandatory internship hours, 400 hours of practice as 
curricular component,  200 independent study hours 
and an optional 180 hour Final Assay, all to be earned in 
a period of 4 to 6 years of study. 
Every year 180 new students join the course – 60 in the 
afternoon classes and 120 in the evening classes.

The Career in Pedagogy
Teaching

• Early Childhood and Primary/Elementary Education in 
public and private educational institutions.

Management

•School Principal and Assistant Principal (Vice-Principal) 
in elementary, middle and high schools in public and 
private educational institutions;
•Education Coordinator in different levels and modalities 
in primary/elementary, middle and high schools;
•School Counsellor in different levels and modalities in 
primary/elementary schools;
•Teaching Practice Supervisor in public schools, both in 
the state and in the municipal sectors;
•Education Practitioner certified for educational planning, 
execution, coordination, assistance and assessment.

Consulting

•Education consultant in a broad range of civil society 
organizations;
•Education consultant in other fields where pedagogic 
knowledge is required;
•Education specialist in educational planning, execution, 
coordination, assistance and assessment of nonschool 
educational experiences and projects;
•Education specialist in production, research and 
diffusion of academic knowledge in Education in school 
and nonschool educational settings.

 
UNDERGRADUATE DEGREE IN TEACHING 
The School of Education offers pedagogical content 
courses for the following undergraduate teaching 
programs at USP: Biological Sciences, Chemistry, 
Drama, Educommunication, Geography, Geology, Geos-
ciences and Environmental Education, History, Langua-
ge Arts (16 different languages), Mathematics, Nursing, 
Philosophy, Physical Education, Physics, Psychology, 
Social Sciences and Visual Arts.

The Career in Teaching
Licensed teachers find work in middle and high schools 
as teachers of their certified area of study, as well as in 
scientific research.

Student Mobility
Undergraduate students at FE may enrich their academic 
education through participation in international exchan-
ge programs. Annually, students join research projects, 
study missions, academic visits and internships in 
partner universities abroad.

GRADUATE PROGRAMS
The graduate programs at FE are organized around six 
main areas of inquiry and research:
• Culture, Philosophy and History of Education
• Scientific, Mathematical and Technological Education
• Education and Social Sciences: inequalities and 
differences
• Education, Language and Psychology
• State, Society and Education
• Teacher education, curriculum and pedagogical practices

THE SCHOOL OF APPLICATION 

The School of Application (Escola de Aplicação – 
EAFEUSP) is affiliated to the School of Education and is 
committed to providing public, free and quality education 
to primary, middle and high school students, as well as 
being a reference in teaching development beyond the 
University walls. The School promotes activities that 
combine experimentation and knowledge production 
through research projects. These activities occur during 
the students’ regular classes, in field studies (environment 
and field study trips) and throughout after-school activities 
involving introduction to scientific research, curriculum 
enrichment activities, Olympiads in different fields of 
study, academic events and so on.

The School of Application aims to foster research, 
teaching and extension activities within elementary, 
middle and high school education. Thus, EAFEUSP 
develops and receives research projects from the distinct 
University colleges and institutes, besides collaborating 
with other academic institutions. The school also welcomes 
intern students from different teaching degree courses at 
USP, contributing to the education of teachers-to-be and 
broadening the opportunities for teachers to rethink and 
reinvent their teaching practices.

THE LIBRARY

The School of Education Library is specialized in Education 
and has one of the country’s richest and most comprehensive 
collections in Education. It includes books, dissertations, 
journals and media that are relevant to the curricula at 
FEUSP as well as to related subjects. All items are listed 
in USP Library Database (DEDALUS – Banco de Dados 
Bibliográficos da USP) at http://www.sibi.usp.br/.

The consultation of collections and the use of services are 
not restricted to the FEUSP community. They reach a wider 
community, especially researchers from all over Brazil, 
attracted by the diversity, historical richness and updating 
of its collections.

OTHER TEACHING, RESEARCH AND UNIVERSITY 
EXTENSION SPACES

The teaching, research and culture/extension activities 
developed at the School of Education rely on the support 
of Laboratories as well as Teaching and Research Centers, 
which function as a support for undergraduate and gradu-
ate programs, university extension and for the provision of 
services to the university community and the general 
public:

CEPEL - Center for Studies and Research in Language 
Teaching
CEPPPE - Center for Studies and Research in Public Policies 
for Education
CME - Center for the Memory of Education
LABRIMP - Laboratory of Toys and Educational Materials 
Laboratory of Teaching of Biological Sciences
LAPEF - Laboratory of Teaching and Research in Physics
LEPSI - Laboratory of Psychoanalytic and Educational 
Studies and Research on Childhood
LabCH – Laboratory of Human Sciences for Practicum 
Activities and Alike 
LALEC - Laboratory of Reading and Creative Expression 
LabCORPO – Laboratory of Corporal Practices 
LABMAT - Mathematics Laboratory
LAPEQ - Laboratory of Research and Teaching of Chemistry 
LADESP - Special Education Teaching Laboratory
LADESP – Laboratory of Special Education 
Lab_Arte - Experimental Laboratory of Art-education &  
Culture
LIET - Integrated Laboratory of Education and Technology 
MEB - Museum of Education and Toy
Language Courses
MiDi – Laboratory of Digital Media and Education
NIEPHE - Interdisciplinary Hub of Studies and Research in 
the  History of Education
Extension Project for Public School Teachers
Children Area (room located in Crusp)

PUBLISHING

The Education and Research Journal (Revista Educação e 
Pesquisa) publishes original articles in the Education 
field, especially theoretical or empirical research results, 
academic literature review and critical reflection on 
educational experiences. The journal is also available 
online at http://www.educacaoepesquisa.fe.usp.br/, 
http://www.scielo.br/ and redalyc.com.
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