
 
TEMAS TRANSVERSAIS 

 
O Núcleo de Apoio Pedagógico ao  Docente( NAD ), setor vinculado à 

Direção Acadêmica e em ação integrada com os cursos de Pedagogia, Educação 
Física, Psicologia e demais cursos da área da Saúde, promove a qualificação e o 
apoio aos docentes, por meio de ações estratégicas, tais como: Encontros 
Pedagógicos, Semanas Pedagógicas, Laboratórios Pedagógicos, Oficinas 
Temáticas, Seminários Pedagógicos, Debates, Grupos de Estudo e a divulgação 
de textos reflexivos, buscando aperfeiçoar o trabalho docente nos aspectos 
técnico-pedagógico, humano, institucional e interpessoal. 

As ações  estão sempre focadas no Projeto pedagógico Institucional e nos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos, pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais e 
que contemplam em sua organização, o perfil do egresso, os objetivos dos cursos, de 
onde são elaborados os planos de ensino onde constam os ementários, objetivos, 
conteúdos, recursos, encaminhamentos metodológicos, sistema de avaliações, 
referências, atividades interdisciplinares, bem como os projetos integradores. 

Nesse viés, o NAD  Núcleo de apoio ao Docente, objetivando oferecer ao 
acadêmico uma formação que contemple perspectivas de inclusão social nas questões 
relativas aos Eixos Transversais  de acordo com  as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnicos Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro Brasileira e Indígena ( Lei nº11.645 de 10/03/2008 e a 
Resolução nº 01, de 17 de junho de 2004 do Conselho Nacional de Educação/ 
Conselho Pleno/DF que preceitua  em seu:  

               Art.1° A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação   das Relações       Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas pelas instituições de ensino, que 
atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em especial, por instituições 
que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. 
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§1° As instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e 
atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação das Relações Étnico-
Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 
afrodescendentes, nos termos explicitados no parecer CNE/CP 3/2004. 

§2° O comprimento das referidas Diretrizes Curriculares, por parte das 
instituições de ensino, será considerado na avaliação das condições de funcionamento 
do estabelecimento. 
           Também atende as Políticas de Educação Ambiental ( Lei nº 795, de 
27/04/1.999 e o Decreto nº 4.281 de 25/06/2.002 ) 

A necessidade da inclusão dessas temáticas no Projeto Integrador e 
Seminários Temáticos do curso, bem como em disciplinas do Núcleo de base comum 
(Sociologia, Filosofia, Metodologia Científica e Leitura e produção de Textos ) e as 
demais, que contemplem esses assuntos,  justificam-se a partir da valorização da 
igualdade e a promoção de uma cultura de respeito e reconhecimento em torno de 
questões de identidade e diversidade cultural, racial e de gênero, como também das 
questões do meio ambiente e da saúde e qualidade de vida.  

 Com essa finalidade também periodicamente são ofertadas palestras, 
encontros e reuniões pedagógicas, tratando dessas abordagens conforme 
programação prévia organizada pelo Núcleo de Apoio ao Docente/Núcleo de 
Atendimento e Apoio ao Estudante/ Direção Acadêmica, durante os Encontros ou 
Semanas pedagógicas. O curso também poderá esporadicamente, numa relação inter 
/cursos, de forma multidisciplinar,  propor projetos à COOPEX, que abordem tais 
questões.  

Portanto, a FAG e a DOM BOSCO demonstram estarem preocupadas com a 
formação social de seus acadêmicos com relação a valores fundamentais quais sejam: 
a solidariedade, ao respeito, à ética, as diferenças ,à justiça, à honestidade, ao 
conhecimento, à autonomia, à liberdade e a ampliação da cidadania. 
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