
APRESENTAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA  

 A Pedagogia é um curso que amplia as possibilidades de trabalho do egresso ,pois um 

profissional da pedagogia está relacionado com o planejamento, a organização e o 

desenvolvimento de todas as atividades e todos os materiais que serão usados na área de 

educação. De uma maneira geral, a principal função do pedagogo seria o ensino, no 

entanto, o especialista dessa área pode desenvolver atividades na área educacional 

ligadas à coordenação de professores, acompanhamento e gestão de escolas, orientação 

e gestão de sistemas de ensino, além de outras atividades. 

O pedagogo também pode desenvolver a elaboração de materiais (livros, programas de 

computador, vídeos, sistemas de aprendizagem e etc.) próprios para a área educacional. 

Ademais, o educador pode trabalhar na formação de novos profissionais, com 

treinamentos e capacitação dos novos especialistas que vão ingressar no mercado e até 

mesmo reciclar os profissionais que já estão inseridos no ramo da educação. Portanto, 

como se vê, a Pedagogia tem um vasto ambiente a ser explorado pelas pessoas 

interessadas em estudar e ingressar nessa área de grande importância para a formação 

humana, afinal, todos os profissionais necessitam da ação de um pedagogo em sua 

formação. 

Algumas áreas de atuação do pedagogo: 

• Consultoria e Assessoria Educacional para escolas, faculdades, cursos e etc.; 

• Gestão escolar; 

• Educação Especial (educação de portadores de necessidades especiais); 

• Edição e criação de materiais didáticos; 

• Orientação vocacional; 

• Formação de ensino à distância; 

• Desenvolvimento de atividades educacionais em Organizações Não-governamentais; 

• Desenvolvimento de atividades educacionais e treinamentos para funcionários de 

empresas; 

• Escola de Idiomas; 

• Trabalho na área educacional de hospitais, museus e bibliotecas; 

• Treinamentos na área educacional; 

• Brinquedotecas e etc. 

Por fim, podemos observar que a área de atuação de um pedagogo é bastante ampla e 

que estes profissionais podem trabalhar em instituições de ensino em geral, atuando 

como professor ou em áreas correlacionadas. Além de órgãos públicos de educação, 

podendo ser na área de planejamento, fiscalização ou mesmo na coordenação de 

programas públicos de educação. Temos ainda a área de treinamentos e 

desenvolvimento profissional, ONG´s com foco no desenvolvimento de programas 

sociais na área de educação, editoras visando a criação e análise de materiais da área 

educacional, como por exemplo, livros didáticos, museus, bibliotecas, centros culturais 

e etc. 

Portanto, se você busca realizar um curso conceituado que irá possibilitar um vasto 

campo de atuação e de especialização, e ainda possuir uma ótima remuneração, a 

UNIREDENTOR irá te ajudar a alcançar esses objetivos e seus sonhos. 

 

 


