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AVALIAÇÃO DO CURSO 

 Fundamentando-se nas leituras, 

discussões e vivências no decorrer dos 

cursos os professores realizaram uma 

avaliação referindo-se à pertinência do 

Curso/Estágio Probatório, sua 

organização, objetivos e participação 

dos cursistas. 



CURSO DE DOCÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR - ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Campus Goiânia 2010/1º Semestre 

 

 43 Professores realizaram o Curso, dentre 

eles 24 responderam o instrumento de 

avaliação. 



PERTINÊNCIA DO CURSO 



ORGANIZAÇÃO DO CURSO 



OBJETIVOS ALCANÇADOS 



PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 O cronograma do curso  poderia ser mais 

condensado. 

 Oferecer módulos ao longo de todo o período de 

estágio probatório em dias e horários 

alternados. 

 Disponibilizar os textos indicados para leitura na 

primeira semana de curso. 

 Deveria ter mais leituras e mais tempo para as 

discussões. 

 

 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 Reduzir a carga horária do curso e digirir as 

informações sobre a instituição para um centro 

de apoio constante 

 Encontros mais específicos para as diferentes 

áreas do conhecimento. 

 O Curso poderia não ser obrigatório. 

 Uma parte do curso poderia ser oferecida 

virtualmente. 

 Incluir a temática: Como trabalhar com a 

diversidade (alunos com deficiência). 

 



CURSO DE DOCÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR - ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Campus Goiânia 2010/2º Semestre 

 33 Professores realizaram o Curso, dentre eles 

20 professores responderam ao instrumento de 

avaliação. 

 



PERTINÊNCIA DO CURSO 



ORGANIZAÇÃO DO CURSO 



OBJETIVOS ALCANÇADOS 



PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 Mais tempo para o tema Planejamento. 

 Os Licenciados deveriam ser liberados do Curso. 

 Equilibrar a carga horária de aula dedicada ao trabalho 

final do Curso. 

 Propor mais atividades práticas. 

 O curso poderia ter menos atividades em grupo e mais 

discussões sobre nossas dificuldades.  

 O curso deveria ser somente no primeiro semestre e 

durante o dia, pois no noturno é muito cansativo. 

 O curso poderia ter duração de 2 semestres. 

 A carga horária do curso poderia ser menor. 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 O estudo de caso poderia acontecer logo após as 
apresentações das Pró-Reitorias. 

 Ter conhecimento do tema de pesquisa no início do 
curso e ter algumas orientações intermediárias. 

 Deveria ter mais aulas dedicadas ao estudo de 
caso. 

 Reduzir a quantidade de temas e dar mais ênfase 
às maiores dificuldades dos docentes. 

 As aulas sobre PPC e plano de aula poderiam ser 
fundidas. 

 Aumentar o tempo destinado ao conteúdo  e 
discussões pedagógicas. 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 Mais temas que auxiliem na prática docente. 

 Repensar a grade do Curso. 

 Abordar os temas: tecnologias da informação e 
da comunicação, ensino à distância.   

 Dar maior ênfase à transdisciplinaridade. 

 Mais temas voltados para área pedagógica, 
violência na sala de aula, formação do professor, 
importância da autoridade e respeito na relação 
professor-aluno. 

 Ter maior objetividade no Curso. 



CURSO DE DOCÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR - ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Campus Jataí 2010/2º Semestre 

 

 36 Professores realizaram o Curso, dentre 

eles 22 professores responderam ao 

instrumento de avaliação. 

 



PERTINÊNCIA DO CURSO 



ORGANIZAÇÃO DO CURSO  



OBJETIVOS ALCANÇADOS 



PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 O cronograma do curso  poderia ser mais condensado. 

 

  O curso poderia ser realizado em um ambiente 

climatizado 

  A carga horária do curso poderia ser mais extensa e 

melhor distribuída 

 O período do curso poderia ser mais curto ou 

condensado em uma semana 

 O trabalho final do curso deveria ser repensado. 

 

 Ampliar a quantidade de temas pedagógicos. 

 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 O trabalho final do curso deveria ser repensado. 

 

 Ampliar a quantidade de temas pedagógicos. 

 

 A definição dos temas abordados no trabalho final 

poderia ocorrer no início do cronograma. 

 

 Planejar oficinas para avalição e planejamento das 

experiências didático-pedagógicas. 

 

 O curso poderia ocorrer ao longo de todo o semestre. 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

  Dar mais ênfase as temáticas didático-pedagógicas. 

  Abordar temáticas relacionadas  ao lidar com situações 

emocionais de alunos. 

  Diminuir o tempo de apresentação da Instituição e 

ampliar o conteúdo de fundamentos. 

  A avaliação como tema necessita ser mais trabalhada. 

  Abordar como tema as novas tecnologias no ensino. 



CURSO DE DOCÊNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR - ESTÁGIO PROBATÓRIO 

CATALÃO 2010/2º SEMESTRE 

 

 22 Professores realizaram o Curso, dentre 

eles 18 professores responderam ao 

instrumento de avaliação. 

 

 



PERTINÊNCIA DO CURSO 



ORGANIZAÇÃO DO CURSO 



OBJETIVOS ALCANÇADOS 



PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 Antecipar a orientação do estudo de caso. 

 Condensar o período do curso, por exemplo de uma 

semana de curso. 

 Ter um local fixo para realização do curso. 

 Que o curso aconteça no ato da contratação do 

professor. 

 Rever os recursos didáticos utilizados. 

 Ter discussões sobre a vivência didática dos 

professores. 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 Ter mais assuntos relacionados  à Universidade 

(serviços, diretorias, departamentos, etc). 

  Abordar assuntos ligados ao estágio. 

 Abordar assuntos sobre o SICAD (Sistema de 

Avaliação do Docente). 

  Apresentar temas relacionado à relação 

professor-aluno e políticas educacionais 

contemporâneas. 

 



OS PROFESSORES APRESENTARAM 

DIVERSAS SUGESTÕES 

 Incluir mais filmes e teorias. 

 Dedicar mais tempo à temática relação 

professor-aluno. 

 Mais discussões sobre a filosofia da 

educação, antropologia e 

interdisciplinaridade. 

 Abordar o papel do professor na 

contemporaneidade. 

 



Obrigada pela Atenção! 
 

Profª. Drª. Dalva Eterna Gonçalves Rosa 

 Coordenadora do Programa Formação para 

Docência no Ensino Superior 
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