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SUGESTÕES QUANTO À ORGANIZAÇÃO 
 
 

 

 

 Ter continuidade do curso por meio de oficinas regulares e uma "excursão" ao 

Campus Goiânia, pois a maioria conhece somente o RH. 

 

 Ser repensado a obrigatoriedade do curso. 

 

 Envolver os sujeitos na estrutura e temáticas a serem abordadas no curso. 

 

 Rever a organização dos dias do curso, tendo apenas um encontro semanal. 

 

 Sugiro que todas as discussões fossem reflexivas, estimulando a participação de 

todos. 

 

 O horário de sábado não é condizente com nossa realidade no Campus. 

 

 Poderia abrir mais espaço para apresentar a instituição ou então um outro curso. 
 



 
SUGESTÕES QUANTO ÀS TEMÁTICAS ABORDADAS 

 
 

  As aulas sobre a estrutura da Universidade poderiam ser diminuídas e utilizar 

esse tempo  para temas voltados para a vivência na universidade, como a 

relação professor-aluno e professor-professor.    

 

 Aprofundar mais as discussões sobre a Universidade e a UFG. 

 

 Inserir aos temas elementos de organização política. 

 

 O conceito de ciência poderia ser mais próximo do  universo prático, pois foi 

abordado com um alto teor filosófico. 

 



SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE 
AVALIAÇÃO 
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SUGESTÕES QUANTO À ORGANIZAÇÃO 
 

 

  Deveria ser aberto um espaço para as perguntas somente no término de 
cada palestra. 

  Controlar tempo de perguntas. 

  Orientar melhor o trabalho final e conduzir as aulas com maior 
objetividade. 

  Reorganizar o trabalho final e a orientação o mesmo. 

 Reduzir o números de aulas. 

 Reduzir a carga horária referente as palestras e incentivar o 
desenvolvimento da temática referente  

 ao trabalho final no decorrer do curso. 

 Bastariam quatro encontros (um com o Reitor; Uma aula com a professora 
que falou sobre mídias e tecnologias; Um  para dividir  os grupos e escolher 
os temas; E um para apresentação dos trabalhos para o Reitor). 

  O curso não deveria ser obrigatório. 

 Seria interessante ouvir no início do curso o que cada um veio buscar. 

  Esse curso deveria ser ministrado antes de o professor entrar em sala de 
aula, sendo condensado talvez em 8 ou 10 dias pela manhã e tarde. 

 

 

 



 O curso poderia ser  parcialmente realizado pelo Moodle, por exemplo, em 

especial as leituras dos textos. 

 Fazer o curso em 1 mês. 

 Convidar os professores antigos da casa, que não passaram por esse curso, a 

fazer parte da equipe  a ser formada.   

 No início das aulas trabalhar os conteúdos teóricos deixando uma hora de todas 

as aulas para o desenvolvimento do trabalho final, desde o início do curso. 

 Ter uma apresentação do grupo seria bom, pois não sei o nome de muitos, 

principalmente dos mais silenciosos. 

  O curso faria mais sentido se os professores  o realizassem no seu 1º ano de 

universidade. 

  Ampliar o momento para estudos de caso, ter mais aulas para apresentação 

final e discussão dos temas abordados pelos grupos. 

 Ter maior controle, por parte dos professores convidados, do direcionamento das 

discussões levantadas, pois o curso não é uma terapia de grupo. É preciso elevar 

a discussão para o plano acadêmico  da pesquisa e reflexão, para que novas 

mudanças possam ocorrer na prática pedagógica dos professores. 
 

 

 



SUGESTÕES QUANTO ÀS TEMÁTICAS 
ABORDADAS 

 
 

  Abordar de forma mais profunda as técnicas didáticas. 

 

 Sugiro um aumento de conteúdos voltados às técnicas  didáticas; estudos e 
experimentos de abordagens didáticas e seus resultados/ conclusões. 

 

 Os temas relacionados a apresentação da UFG deveriam ser no primeiro 
semestre do professor na Universidade. 

 

 Ampliar a discussão sobre a psicologia da aprendizagem na educação de 
adultos. 

 

 Maior ênfase aos assuntos referentes à avaliação para os discentes. 

 

 Penso que os encontros iniciais podem ser menores em termos de duração. 
 

  



  Mais temas sobre: Avaliação, Relação professor-aluno, 

Técnicas de ensino. 

 

 Ter o foco no Ensino, extensão e pesquisa. 

 

 Ter mais discussões sobre a nova realidade dos alunos 

ingressantes na UFG (alunos mal preparados, muito novos 

e desmotivados com o curso). 
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SUGESTÕES QUANTO À ORGANIZAÇÃO 

 

 Deveria acontecer  no formato de um final de semana por mês. 

 

  Realizar um questionário prévio, para a construção do curso. 

 

 Designar  para a organização do curso um professor e um técnico 
administrativo. 

 

 Iniciar e terminar a aula no horário previsto (muitas vezes os professores 
chegaram atrasados). 

 

 O curso deveria ser no início do ano, em vez de ser no segundo semestre. 

 

 Acontecer apenas em um dia da semana. 

 

 Os professores que não estão em estágio probatório também poderiam 
realizar o curso, ou ter palestras voltadas para estes professores. 
 



SUGESTÕES QUANTO ÀS TEMÁTICAS ABORDADAS 
 

 

 Abordar temáticas relacionadas ao estágio (licenciatura e bacharelado). 

 

 Conhecer a realidade do Campus Jataí para oferecer temáticas a partir dos 

nossos anseios e expectativas. 

 

 Ter  mais enfoque nas técnicas e metodologias a serem utilizadas e que 

ajudem a compreender o espaço da sala de aula. 

 

 Rever as metodologias utilizadas em cada temática. 

 

 Trazer pessoas de outras áreas para ministrar minicursos sobre tópicos 

específicos. 

 

 



 

 

 Explorar outras áreas do conhecimento. 

 

 Ensinar novos métodos de ensino. 

 

 Propor leituras voltadas aos temas professor reflexivo, teorias da 

aprendizagem, significado e sentido do trabalho docente. 

 

 Inserir um tema sobre o  preenchimento do SICAD. 

 

 Abordar tema relacionado com a síndrome de burnout. 

 



SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE 
AVALIAÇÃO 
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Sugestões quanto à Organização 
 

 

 Que a programação do curso seja feita com no mínimo de 2 meses de 
antecedência, para planejarmos melhor nossas agendas. 

 

 Melhorar a infraestrutura. 

 

 Reduzir a carga horária , condensando mais  os encontros. 

 

  Diminuir a carga horária. 

 

 Utilizar metodologias mais estimulantes. 

 

  Aumentar o prazo de entrega e elaboração do trabalho final. 

 

  Dividir as aulas de 4h em duas de 2h. 

 

 Ter diferenciação dos dias e dos horários do curso. 

 

 

 



SUGESTÕES QUANTO ÀS TEMÁTICAS ABORDADAS 
 

 
 

 Esperava mais abordagens didáticas inovadoras e diferenciadas. 

 

 Aumentar a carga horária pra temas práticos e técnicas de ensino. 
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Sugestões quanto à Organização 
 

 

  Sugiro que os palestrantes explorem um pouco mais os professores, estimulem as 

discussões e trocas de experiências, usando metodologias mais ativas e 

dinâmicas. 

 

 Creio que a estratégia de estudo de caso não é boa. Os professores vem de áreas 

diferentes. Por isso, creio que relatos de experiências seriam mais relevantes. 

 

 Formar turmas especiais , com carga reduzida para os professores da área da 

educação e humanas em geral, com titulação e experiência, para evitar repetições 

e ter maior homogeneidade da turma. 

 

  Acontecer no ano de ingresso do docente e considerar a experiência do docente 

no ensino superior em outras IES. 

 Propiciar atividades para que os docentes se conheçam melhor. 

 

  O espaço físico deveria ser mais confortável. 

 

 



 

 Diminuir em 50% a parte teórica em forma de aula expositiva, ter sala com cortina . 

 

  Ter professores mais capacitados para ministrar as aulas. 

 

  Ter aulas capazes de despertar o interesse  e melhores materiais didáticos. 

 

 Retirar o trabalho final. 

 

 A carga horária é maior que a necessária. 

 

 O curso deveria trabalhar com metodologias ativas de ensino para que haja maior 

envolvimento  do grupo. 

 Ter mais foco no tema apresentado, pois em muitas aulas houve fuga ao tema por 

parte do palestrante. 

 

 Deixar dois encontros para a apresentação dos trabalhos. 

 



 

 O curso poderia ser mais otimizado. 

 

 Ter a distribuição antecipada da bibliografia utilizada ao longo do curso. 

 

  Ter um formato que possibilite maior envolvimento, talvez  a criação de 

grupos de estudo, uma apresentação dos colegas para maior interação, e 

os temas do estudo de caso deveriam ser escolhidos no início do curso. 

 

 Que fique mais claro para todos a importância da participação no curso. 

 

 Alguns temas deveriam ser garantido pelos os organizadores e os outros, 

debatidos entre os professores, afim de levantar mais temas. 

 



 Ser mais rígido com o horário de entrada e saída dos cursistas. 

 

 Dividir os grupos de apresentação do trabalho final no início do curso. 

 

  Aumentar o tempo para apresentação da temática Avaliação. 

 

 Diminuir o período diário do curso, pois quatro horas são muito 

cansativas. 

 

  Ser mais rígido com a frequência. 

 

 



SUGESTÕES QUANTO ÀS TEMÁTICAS 
ABORDADAS 

 

 O tema Didática de ensino deixou a desejar.  

 

 Sugiro incluir a temática avaliação dos cursos superiores MEC/INEP. 

 

  Incluir  uma abordagem  sociológica da educação, enfatizando os problemas 

educacionais. 

 

 Fazer o Estudo de Caso no início do curso, partindo deste para elencar as questões 

a serem exploradas. 

 

  Abordar temática referente a dificuldade apresentada pelos alunos  em relação à 

leitura e escrita, sobretudo nos trabalhos finais (TCC). 

 

 As temáticas plano de ensino, plano de aula, processo de ensino aprendizagem, 

novas tecnologias deveriam estar mais relacionadas com a realidade de UFG. 

 



 Focar em casos concretos da UFG. 

 

  Ter temas mais relevantes, partindo do grupo, menos doutrina e mais pragmatismo. 

 

  O conteúdo trabalhado não é apropriado ao público, pois não somos alunos de 
pedagogia. 

 

 Creio que deveria ter uma pessoa que explicasse também sobre a pesquisa, onde 
podemos buscar recursos. 

 

  Trabalhar  diferentes tipos de metodologias de ensino.  

 

  Sugiro que tenha também um tema sobre o preenchimento do SICAD. 

 

 O curso nesse formato deveria ser extinto e em seu lugar deveria haver  um curso  de 
8h quando o professor toma posse, abordando apenas questões técnicas. 

 

 Ter mais temas relativos ao olhar  do aluno para com o professor. 

 

 Os trabalhos de estudo de caso deveriam ser orientados no decorrer do curso, e as 
apresentações poderiam ser realizadas junto com a turma do próximo semestre. 
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SUGESTÕES QUANTO À ORGANIZAÇÃO 

 

 Deveriam ser utilizadas aulas semipresenciais para solucionar o problema da 
grande demanda de professores para realizar o curso. 

 

  Organizar melhor o encaminhamento do estudo de caso, que ficou muito 
disperso. 

 

 Colocar os professores do Campus Samambaia para realizar o curso no 
mesmo campus. 

 

 Que o curso seja realizado na entrada do professor na Universidade. 

 

 Iniciar o curso no horário marcado. 

 

 Sugiro maior tempo para o estudo e discussão de metodologias de ensino-
aprendizagem, inclusive com tempo maior  nos horários do curso para o 
desenvolvimento de atividades nos grupos, e também para os estudos de 
caso. 

 

 

 



 

 

 Sugiro a antecipação dos projetos (estudo de caso), juntamente com as 

correções, e mais encontros voltados para a elaboração do trabalho, ou 

ter um horário reservado no final de cada aula para o preparo dos 

trabalhos. 

 

 Ver a possibilidade de usos de tecnologias de ensino. 

 

 Ter aceso a bibliografia utilizada pelos professores palestrantes. 

 

 Sugiro que os trabalhos de estudo de caso sejam programados para o 

decorrer do semestre, de forma a ficar menos desgastante, pois o final de 

semestre sempre é muito cansativo. 

 

 O início do Estudo de Caso poderia acontecer nas primeiras aulas, pois 

teríamos mais tempo para elaborar o trabalho. 

 

 

 



  Sugiro ter salas climatizadas e lanches mais saudáveis. 

 

 A distribuição das turmas deveria ser baseada nos horários de aula dos 

professores. 

 

 O encerramento do curso deveria ser concomitante com o encerramento 

das aulas. 

 

 Deixar mais claro o sistema de presenças/ausências. 

 

 Organizar todo material do curso eletronicamente e disponibilizar aos 

alunos, e utilizar melhor as ferramentas de comunicação disponíveis. 

 



 Trabalhar oficinas, práticas de métodos de ensinagem. 

 

 Abordar o tema SICAD. 

 

 Abordar as questões de assédio moral dentro da Universidade, pois os novos 

docentes sofrem muito com esse problema. 

 

 Aplicar aulas mais práticas, como a realização de planos de aulas, para analisarmos onde 

devem ser melhorados. 

 

 Aumentar a carga horária das disciplinas que discutem a prática pedagógica, sobretudo 

propondo discussões da nossa prática, das nossas dificuldades, promovendo mais trocas de 

experiências  consideradas "inovadoras", "diversificadas". 

 

 Deveria ter mais Estudos de Caso 

 

 Alguns conteúdos poderiam ser apresentados de forma mais objetiva, e a apresentação as 

Pró-Reitorias poderia ser mais condensada( em uma ou duas aulas). 

 

 

 

 

SUGESTÕES QUANTO ÀS TEMÁTICAS ABORDADAS 



 

 Abordar estratégias de ensino para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 A teoria poderia ser resumida para dar mais tempo de desenvolvermos a prática, 

aplicando as ferramentas teóricas. 

 

 Ter orientação para os professores quanto aos alunos que presentam dificuldade 

de aprendizagem. 

 

 As aulas de PPC e Planejamento poderiam ser mais objetivas para que o tempo 

seja  mais bem aproveitado. 

 

 Seria interessante que as realidades dos cursos referentes a formatos e métodos 

de avaliação, formação docente, realidade dos alunos e outros fossem revistas, 

pois muitas salas de aula da graduação não se assemelham ao modelo professor + 

50 alunos + quadro negro. 

 

 Gostaria de ter tido ainda mais informações sobre o funcionamento da 

universidade (departamentos, laboratórios, equipamentos disponíveis, etc.). 

 

 Alguns conteúdos poderiam ser tratados com o sistema de educação a Distância. 

 

 



Obrigada pela Atenção! 
 

Obrigada pela Atenção! 
 

Profª. Drª. Dalva Eterna Gonçalves Rosa 

 Coordenadora do Programa Formação para 
Docência no Ensino Superior 

Elisângela Gonçalves Pinheiro  

Secretária 
docenciaprograd@gmail.com 


