
 

   
PLANO DE DISCIPLINA 

 ANO: 2021 

SEMESTE: 1º. 

 

IDENTIFICAÇÃO 
DISCIPLINA: Preparação Pedagógica 

DURAÇÃO EM SEMANAS 4 CH SEMANAL Oferta Condensada dentro 
da Escola de Verão 

CARGA HORÁRIA TOTAL 32 horas 

NÚMERO DE CRÉDITOS:                       2 VAGAS: 14 NATUREZA:                                        Obrigatória 

INÍCIO: Março/2021 TÉRMINO: Abril/2021 

Horários  Local 

Segundas-feiras: 14:30 às 16:10 

Terças-feiras: 8:30 às 12:10 

Google meet 

 

EMENTA 
   
Tópicos sobre as diversas abordagens do processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior, bem como o Planejamento e Avaliação destes 
processos. Discussão da aplicabilidade de tais abordagens/métodos no contexto específico das Ciências Exatas e das Engenharias no ensino superior. 
Refletir sobre as possibilidades metodológicas dos recursos tecnológicos na educação superior. Elaboração de plano de ensino e de aula. 
 
 

 

OBJETIVOS 
 
Geral: Abordar tópicos temáticos pertinentes à prática pedagógica e ao processo de ensino-aprendizagem para discentes do PPGCET, tais como 
recursos didáticos, métodos de avaliação, planos de ensino, metodologias ativas e educação inclusiva. 
 
Específicos:  

 Propiciar momentos de discussão e aprofundamento com os discentes do PPCET sobre os estudos específicos envolvendo o processo de 
ensino-aprendizagem na educação básica e superior, por meio da leitura e discussões de artigos; 

 Realizar núcleo de atividades com discussão de recursos didáticos, discussão de currículos, ementas de disciplinas, seminários; 

 Auxiliar, por meio de palestras com especialistas em estudos com políticas educacionais e história da educação, bem como na educação 
especial numa perspectiva inclusiva, uma atuação mais reflexiva dos discentes do PPCET na educação básica e superior; 

 Atualizar os discentes do PPCET sobre o uso de metodologias ativas na educação por meio de oficina; 

 Contribuir para as suas produções oral e escrita quanto aos estudos na área pedagógica, resultante dos trabalhos organizados pelos mesmos 
no decorrer da disciplina, elaborado a partir de questões de ensino e práticas docentes na educação. 

 

 

BIBLIOGRAFIA: De acordo com o APCN 
Princ, 

Volumes 
Biblioteca 

1. GIL, A.C. Didática do Ensino Superior, São Paulo: Atlas, 2006. 
 
2. MCKEACHIE, W. J. Teaching Tips. Strategies, research, and theory for college and university teachers. 10a. ed. Boston:Houghton Mifflin Company, 
1999. 
 
3. BARROS, A. J. P.; LEHFEL, N. A. S. Fundamentos de Metodologia: um guia para a iniciação científica. São Paulo, McGraw-Hill, 1986. 
 
4. CUNHA, M.I., Inovações pedagógicas: o desafio da reconfiguração dos saberes na docência universitária, São Paulo: PRG/USP, 2008. 
 
5. FRANCO, M.A.S., Prática docente universitária e a construção coletiva de conhecimentos: possibilidades de transformações no processo ensino-
aprendizagem, São Paulo: PRG/USP, 2009. 

 

DOCENTES PPGCET U.A. CH 

1. Adriana Freitas Neves X IBIOTEC 32 

  Total: 32 

 

No DA ATA DA REUNIÃO:                                        DATA DE APROVAÇÃO: 
 _____________/_______                                    ______/______/_______          ___________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                Coordenador do PPGCET 



 
 

   
PLANO DE DISCIPLINA 

(continuação, pag. 2) 

 ANO: 2021 

SEMESTE: 1º.        

 

DISCIPLINA: 
 
Preparação Pedagógica 

 

UNIDADES, ASSUNTOS E ATIVIDADES SEMANA DOCENTE HORAS-AULA 

Apresentação da disciplina, do plano de curso e dos 
critérios de avaliação. 

1 (SCT) 
Adriana Freitas Neves 

Maria Fernanda do C. Gurgel 
15/03 (segunda-feira) - 14:30 às 16:10 

2h/aula síncronas  

Pensar a formação docente e a gestão educacional no 
âmbito da Pós- graduaçao stricto sensu – Profa. Dra. 
Priscila (Educação / Pedagogia) 
Uma abordagem na educação: as cerâmicas avançadas 
e suas multifuncionalidades - Profa. Dra. Ana Paula de 
Azevedo Marques e Profa. Dra. Roseli Kunzel 
(Unifesp/SP) 

1 (SCT) 
Adriana Freitas Neves, Maria 

Fernanda do C. Gurgel e 
colaboradores 

 
16/03 (terça-feira) - 8:00 às 12h 

4h/aula síncronas  
 

Avaliação discente sobre ensino online na UFCAT 
durante a pandemia da COVID-19: implicações 
pedagógicas. Profa. Dra. Maria Paulina de Assis (UAE 
Educação) 

2 (SCT) 
Adriana Freitas Neves, Maria 

Fernanda do C. Gurgel e 
colaboradores 

22/03 (segunda-feira) - 14:30 às 16:10 
2h/aula síncronas 

2h/aula assíncronas 
 

Planejamento educacional: planejamento docente, 
plano de aula, plano de disciplina/curso, projeto 
pedagógico curricular 

2 
Adriana Freitas Neves 

Maria Fernanda do C. Gurgel 

23/03 (terça-feira) - 9:00 às 11:40 
2h/aula síncronas 

2h/aula assíncronas  

Consultas e organização do material, documentos, 
objetivos para as atividades avaliativas (AV) da 
disciplina 

3 
Adriana Freitas Neves 

Maria Fernanda do C. Gurgel 

29/03 (segunda-feira) e 30/03 (terça-feira) 
8h/aula assíncronas  

Orientação para o processo ensino-aprendizagem com 
ênfase em modalidades e recursos didáticos (AV) 4 

Adriana Freitas Neves 
Maria Fernanda do C. Gurgel 

05/04 (segunda-feira): 14:30 às 16:10 
2h/aula síncronas  

2h/aula assíncronas 

Orientação para o processo ensino-aprendizagem com 
ênfase em avaliação (AV) 
Apresentação das atividades avaliativas sobre prática 

docente realizado com alunos e/ou professores. 
Encerramento da disciplina (AV) 

4 
Adriana Freitas Neves 

Maria Fernanda do C. Gurgel  

06/04 (segunda-feira): - 8:00 às 12:00 
4h/aula síncronas 

 
TOTAL 

16h/síncronas 
16h/assíncronas 

 

AVALIAÇÃO 
   
Avaliação contínua baseada na participação dos discentes do PPGCET nas discussões, plano de ensino e trabalho focando questões de ensino e 
práticas docentes na educação. 
 

 

ESTRATÉGIAS E INOVAÇÕES DE ENSINO 
 
O desenvolvimento do conteúdo programático será efetuado mediante da utilização de projeção para estudos e discussões dos conteúdos da 
disciplina, seminários, estudos dirigidos orientados por artigos e textos sobre a temática da disciplina. 
 

 

OBSERVAÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
   
 

 

 
Docente Responsável – Profa. Dra. Adriana Freitas Neves 

 
 

 
Docente Responsável – Profa. Dra. Maria Fernanda C. Gurgel 

 
 

 
__________________________ 

Coordenador do PPGCET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 




