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INFORMAÇÕES DA AVALIAÇÃO

Tipo de Parecer: Análise Concluída

Justificativa do Parecer: Quanto à aderência aos princípios e características do Programa, observa-se, por exemplo, a intenção colaborativa entre a IES e as Secretarias
da Educação Estaduais, e a construção de conhecimentos e práticas docentes que atribuam maior amplitude teórico-metodológica aos cursos de
licenciatura. Contudo, as ações não estão organizadas em três módulos de seis meses cada, como previsto no item 4 do Edital do Programa de
Residência Pedagógica 01/2020. Não se expõe, por exemplo, como a distribuição de cargas horárias por módulo contemplará as ações de
ambientação, observação, planejamento e regência de aulas, ou um crescente grau de complexidade entre os módulos. De fato, o projeto
institucional sequer prevê a regência de aulas para as atividades dos
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residentes, deixando de oportunizar de forma consistente a aquisição de um dos objetivos da RP, que é o exercício ativo da relação entre teoria e
prática profissional docente. Verifica-se a valorização do trabalho coletivo em atividades de planejamento, reflexão, construção de conhecimento,
trocas de vivências, exercícios da prática e avaliação envolvendo coordenadores, docentes e residentes. Contudo, a interdisciplinaridade está
pouco evidenciada nas ações programadas, mesmo nos dois subprojetos que estão indicados como interdisciplinares. Observa-se, de forma geral,
pouca coerência entre o projeto institucional e os subprojetos. Apenas quatro subprojetos - Geografia, Matemática, Sociologia e Biologia –
estruturam as ações, de alguma forma, na perspectiva modular, prevendo inclusive a regência de aulas, sem, no entanto, detalhar cargas horárias
de dedicação dos atores. Por outro lado, os subprojetos de Geografia, Educação Física e Física apresentam propostas semelhantes aos dos
respectivos subprojetos PIBID da IES, e o Interdisciplinar de Educação do Campo/Filosofia-RP traz recortes similares do de Educação do Campo-
PIBID. Nesses casos, a regência de aulas pelos residentes ou não está prevista ou suas estratégias não estão discutidas de forma significativa.
Ações integradoras dos componentes curriculares são promovidas com baixa relevância, havendo casos pontuais no subprojeto da Matemática,
em “oficinas temáticas”, e no de Sociologia, que prevê o incentivo para que o residente desenvolva “uma vivência docente pautada no trabalho
coletivo e interdisciplinar”. Embora os subprojetos de Biologia e Educação do Campo/Filosofia se caracterizem como interdisciplinares, pouco se
discorre sobre a forma em que ocorrerão a articulação e a integração. No tocante à articulação entre teoria e prática, o projeto institucional enfatiza
que a IES tem como princípio formativo de seus professores da educação básica a “integração entre teoria e prática ao longo de todo o curso”. Na
busca de uma relação dialógica entre teoria e prática, preveem-se diferentes estratégias que incluem a valorização do espaço escolar como fonte
emergente de construtos teóricos e a aproximação dialética entre formação universitária e realidade escolar a partir do trabalho colaborativo dos
diferentes sujeitos do processo. Porém, discussões integradoras de áreas não estão previstas para essa articulação. A aderência à BNCC mostra-
se comprometida frente ao baixo potencial de ações integradoras do projeto e a reduzida conformidade das estratégias dos subprojetos com o
papel do licenciando na RP, em que as competências e habilidades pautadas pelas diretrizes devem estar, em momentos sistematizados, em
diálogo com o exercício direto da prática. No que concerne à inovação, os residentes, com apoio de preceptores e orientadores, serão
incentivados à construção, testagem e avaliação de estratégias didáticas inovadoras que possam contribuir com os processos de aprendizagem
na escola. A utilização de diversas ferramentas, incluindo as digitais, está prevista nas ações de planejamento, sistematização, acompanhamento,
monitoramento, compartilhamento e divulgação do processo. Este parecer justifica a nota final.
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Pergunta ObservaçãoResposta

Aderência aos princípios e características da residência
pedagógica.
(Será avaliado se o projeto institucional e os subprojetos
contemplam os princípios e características da residência
pedagógica descritos nos itens 3 e 4 deste edital, que devem
permear o projeto institucional).

170 Atende, em média e de modo satisfatório, a pelo menos 6 (seis) dos
princípios e características do Programa.

Coerência entre o Projeto Institucional e Subprojetos.
(Será avaliado o grau de alinhamento e coerência entre o
projeto institucional e os subprojetos). 

100 Há pouca/baixa articulação entre os objetivos do Programa, o projeto
institucional e os subprojetos propostos.

Articulação entre teoria e prática.
Será avaliada a pertinência, clareza e objetividade das
estratégias descritas no projeto institucional para articulação
entre teoria e prática na formação do licenciando.

180 Há muita clareza nas estratégias descritas no projeto institucional para
articulação entre teoria e prática. Há muita objetividade nas
estratégias descritas no projeto institucional para articulação entre
teoria e prática. As estratégias são muito pertinentes para articulação
entre teoria e prática.

Aderência à BNCC.
(Será avaliado se o projeto institucional articula a formação
do licenciando com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC))

70 São alinhados à BNCC.

Inovação.
(Será avaliado se o projeto institucional possibilita que os
licenciandos desenvolvam práticas pedagógicas inovadoras).

100 Alto potencial de inovação para a prática do licenciando.

INFORMAÇÕES DO QUESTIONÁRIO
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