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 Que os trabalhos sejam realizados em duplas, mesmo que isso 
signifique que haja sorteio daqueles que apresentarão oralmente . 

 Garantir efetivamente o pagamento do lanche por todos.  

  Manter semanalmente o envio de e-mails com avisos e conteúdo das 
aulas.  

 Menor carga horária  para os licenciados.  

 Diminuir a carga horária geral do curso.  

 Poderia ser organizado  por blocos temáticos de acordo com  as 
necessidades dos professores licenciados ao invés de exigir a 
participação em todos os encontros.  

 Sugiro rever a organização proposta: Um encontro por semestre com 
a apresentação do trabalho das Pró-Reitorias para todos em estágio 
probatório, inclusive os técnicos; Ciclo de debates das licenciaturas 
como um espaço de formação para os professores licenciados em 
estágio probatório; Curso de docência próximo ao modelo 
apresentado, para os professores bacharéis.  

 Horário e local poderiam ser repensados.   

OS PROFESSORES APRESENTARAM DIVERSAS SUGESTÕES 
QUANTO  À  ORGANIZAÇÃO 

 



 Redução da carga horária e pontualidade no horário de início e fim. 

 O horário de início é um entrave, pois traz dificuldades de seu 

cumprimento.  

 Manter todas as aulas na mesma sala.  

 Temas de aulas mais práticos e objetivos para nos "ajudar" a 

preparar nossas próprias aulas  e avaliações . 

 O curso deveria ocorrer como uma integração dos profissionais ao 

ambiente e às práticas de trabalho. Deste modo, creio que deveria 

ocorrer em período próximo à contratação.  

 O curso deveria ser condensado, logo após a posse dos novos 

docentes. Do modo como ele é ministrado fica muito longo, muito 

cansativo. A lista de presença deveria ser passada no início das 

aulas. 

 Pontualidade no início das aulas, rever a carga horária e utilizar mais 

metodologias inovadoras por meio de workshops. 

 



 Minha sugestão , talvez impossível, seria um curso intensivo antes da 

posse do novo professor  e como pré-requisito de posse, talvez de 

30 dias.  

 Retirada do estudo de caso, uma vez que a maioria, ou quase todos são 

mestres e doutores. 

 Aulas mais curtas e com disponibilidade de mais espaço para a discussão.  

 Apenas sugiro diminuir o tempo de cada aula, pois 4 horas seguidas no 

período  noturno e cansativo.  

 Dividir o conteúdo do curso em 2 cursos para preparar o docente para o 

ingresso na sala de aula e outro após.  

 Considerei o formato "conservador"; A própria disposição das cadeiras já 

demonstra isso, entre outros aspectos.  



 Má condição das mediadoras dos encontros e da apresentação 

final, demonstrando a incapacidade de lidar com o tempo.  

 Disponibilizar o material didático de forma online.  

 Os trabalhos de estudo de caso poderiam ser antecipados e 

apresentados com a presença dos Pró-Reitores ao longo de 

três encontros.  

 



 Penso que seria muito mais produtivo abordar na prática as 

metodologias ativas e outros recursos que os professores possam usar 

para melhorias das suas capacidades.  

 As funções de cada Pró-Reitoria  deveriam ser apresentadas aos 

professores no momento em que eles ingressam na universidade. 

 Aprofundar nas práticas pedagógicas.  

 ropiciar exercícios  de fixação dos tópicos abordados.  

 As temáticas escolhidas são fundamentais e pertinentes. Sugiro apenas 

que sejam apresentadas de maneira aprofundada e não superficialmente, 

como acontece em alguns casos.  

 Poderiam ser apresentadas outras perspectivas de ensino, outras 

concepções pedagógicas e não apenas as de cunho subjetivo como foi a 

escolha teórico-Metodológica do curso.   

 Se o curso for direcionado aos bacharéis poderia focalizar mais as 

questões pedagógicas, nas quais esta formação é carente.  

  Ser mais objetivo.  

OS PROFESSORES APRESENTARAM DIVERSAS SUGESTÕES 
QUANTO  ÀS TEMÁTICAS 



 Abordar SICAD.  

 workshop de metodologias ativas de ensino, moodle e TIC's.  

 Faltam informações sobre processos de implementação de 
programas como PIBIC, Bolsas, Projetos de Extensão e 
Pesquisa, etc.  

 Elaborar mais metodologias alternativas de ensinagem e 
avaliação, com exercícios práticos. 

 Incluir aulas de mídias e recursos e para ensino.   

 Incluir itens como: carreira docente e progressão , 
preenchimento SICAD, práticas didáticas.  

 Algumas muito relevantes, outras nada pertinentes 
considerando que possuo quase 20 anos de dedicação em 
atividades de ensino.  

 Incluir tema sobre como utilizar ferramentas como o 
"moodle“. 

 A parte de apresentação da instituição não deveria estar 
vinculada a esta disciplina.  



 A apresentação da instituição deveria ocorrer próximo da 
posse do professor. 

 Atividades práticas de EAD, Filmagem do professor dando 
aula, o grupo realizar uma prova para os colegas analisarem e 
discutirmos a forma de elaboração.  

 



 Boa. 

  Foi interessante interagir com docentes de outros institutos e conhecer os problemas e 

soluções existentes em outros locais que não o meu de origem.  

 Creio que essa relação interpessoal vivenciada na UFG  e no curso de docência seja de 

fundamental importância para o fortalecimento e amadurecimento di corpo docente e técnicos 

administrativos da UFG.  

 Se resumiu aos horários do lanche . Mesmo assim, ouve predominância da organização em 

grupos que já se conheciam anteriormente.  

 Relações frágeis. Os professores evidenciaram estar cumprindo  a terceira jornada de trabalho, 

estavam cansados, preocupados com outras atividades, dificultando estabelecimento de 

relacionamentos mais intensos de amizade. 

  O curso nos possibilitou conhecer colegas da UFG, lotados em unidades diferentes, o que 

provavelmente gerará parcerias em pesquisas e ensino.  

 



  O curso de formação permite a troca de experiências entre professores 

de diferentes institutos. Isto, provavelmente, não é possível no cotidiano.  

  Sempre bom e prazeroso conhecer pessoas inteligentes , que fazem a 

"diferença" na  formação de pessoas e profissionais. Foi ótimo conhecer 

também os professores e contar com a gentileza e educação da Camila. 

 Proporcionou ouvir pessoas de outras áreas e assim me sensibilizar a 

escutar com paciência  as opiniões divergentes das minhas.  

 As relações interpessoais, talvez, tenham sido o melhor objetivo 

alcançado no curso.  

 Gostaria que as relações fossem intensificadas, abrindo espaço para a 

discussão, contatos entre os participantes, dinâmicas entre outras 

atividades.  



  Há uma dificuldade que, a princípio, parece natural pela diversidade de cursos e áreas do 

conhecimento. Entretanto, a questão se torna mais acentuada se considerarmos a importância 

e a necessidade da interdisciplinaridade. Nota-se que quando,por algum motivo, a convivência 

se torna obrigatória, prepondera uma facilitação ou de tentativa de aproximação. Porém, 

percebe-se que ainda aí, uma relutância em reconhecer a importância do outro, as demandas, 

necessidades do outro. Os mundos continuam isolados, cada qual achando o seu em posição 

de maior destaque.  

 A interação e troca de experiências com os outros novos docentes foi a melhor parte do curso.  

 Este foi um ponto bastante positivo do curso. Podemos conhecer novos colegas de áreas 

próximas as nossas. No entanto, observou-se uma certa intransigência por parte de uma das 

professoras em vário momentos distintos. É muito autoritária e não recomendo para essa 

função. Ela se esquece que somos professores como ela  e nos trata como se fossemos alunos 

de ensino médio.  

 As relações são de suma importância, permitindo-nos conhecer e trocar experiências  

vivenciadas  nos diferentes áreas de conhecimento.  

 Muito boa.  

 



  Adequada e satisfatória.  
 Foi interessante conviver com professores de outros cursos, mas 

houveram  poucos espaços de incentivo à interação pela metodologia de 
aulas expositivas ser predominante.  

  Fria e competitiva, pouco humana.   
  Boa.  
 Percebo que na universidade existe uma falsa democracia. Por exemplo, 

hoje nas apresentações os professores que organizaram o trabalho tem o 
tempo controlado chegando a ter momentos  de tensão por alguma 
demora  indesejada para a professora que está organizando o encontro. 
Do contrário a Pró-Reitora de graduação falou amplamente sobre 
assuntos não diretamente relacionados  aos trabalhos apresentados e 
sem direito a fala garantida. Hoje o debate não foi sobre ações da Pró-
Reitoria e sim os trabalhos dos professores do curso de docência. Foi 
inclusive apontado que talvez o Reitor iria participar do encontro e o seu 
direito de fala seria garantido. Em suma, na UFG existe uma falsa 
democracia. Existe um falso espaço de fala, porém só se escuta os que 
tem o poder desconsiderando muitas vezes a fala dos que não estão no 
"poder". Isso aconteceu em vários encontros desse curso que os 
professores quase que só escutavam e não tinham o direito da fala com 
as coordenadoras dos encontros. Por exemplo, até que ponto as 
avaliações são lidas e realmente esse curso é reavaliado? Espero que este 
curso reavalie a postura de construir uma imagem da falsa democracia na 
universidade.  



 Extremamente positivas.  

 Foi uma ótima oportunidade de conhecer outros docentes 
ingressando na UFG. Contudo, nem sempre  ou nem todos se 
interessam em criar  e aproximar de colegas de outras áreas 
que não a sua. Em relação à equipe 
participante/organizadora, se demonstraram solícitas, porém 
senti falta de mais orientação ou indicação de referências para 
o desenvolvimento do trabalho a ser entregue. Houve também 
uma certa diferença de tratamento com os alunos do curso no 
dia da apresentação final que pode ter sido não intencional, 
porém acredito ter prejudicado a apresentação e espero não 
prejudicar o desempenho/avaliação final do grupo.   

 Boas. 

 Acredito que as relações não são muito bem estimuladas. Foi 
mais fomentados entre os grupos dos seminários.  

 



 

AVALIAÇÃO CURSO DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR – ESTÁGIO 
PROBATÓRIO 2013-1 VESPERTINO– CAMPUS GOIÂNIA  

(DOS 43 PARTICIPANTES 16 AVALIARAM) 
 









 Como nossos e-mails são disponibilizados, poderíamos receber alguma literatura 

pertinente à aula (antes ou mesmo depois das aulas ). Alguns professores 

entregaram  textos nas aulas o que foi bem satisfatório. Os textos poderiam  ser 

artigos, material scaneado, ou nome de livros, no início do curso para termos 

tempo hábil de leitura.   

 Recomendo passar a lista de frequência  2 vezes, pois a evasão é grande, 

especialmente após o lanche, e isso atrapalha.  

 Ver a possibilidade de terminar o curso as 17h30min, tendo em vista a distância 

do Câmpus.  

  Explorar as discussões em grupo. 

 O curso deve ser ministrado para os professores que acabam de chegar na UFG. 

Infelizmente só fiz o curso 02 anos após minha chegada e depois desses anos  

aprendi sozinha muito do que foi ministrado no curso.  



 A sugestão é que o docente tenha uma redução na carga 

horária de trabalho no semestre em que faz o curso de 

formação.  

 Tentar encaixar o professor no curso,  logo que entra na UFG.  

 Reduzir o curso para 32h semanais ou para 1 semana 

consecutiva, liberando os professores de suas atividades 

nesta semana.  

 Repensar a questão da apresentação das Pró-Reitorias 

(colocar tudo em um manual)  

 Orientar os palestrantes para que não "fujam" dos temas 

propostos.  



 

 

 

 Incluir legislação que rege a profissão; Carreira docente: deveres, 

direitos, progressão e capacitação.  

 A segunda parte do curso foi muito útil para minha busca de 

aperfeiçoamento profissional. 

 Inserir temáticas relacionadas à legislação pertinente ao estágio 

probatório e progressão, deveres e direitos dos docentes.  

 Explorar um pouco mais a didática. 

 Vincular as teorias as práticas de manejo em sala de aula.  

 Abordar mais a estrutura da UFG. 

 Explicar e demonstrar as plataformas utilizadas no ensino a 

distância, como o moodle.  



 Senti falta de estudos mais práticos: o pessoal narrando casos 

pelos quais passaram e debaterem esses casos.  

 Algumas temáticas poderiam ser retiradas.  

 Poderiam abordar melhor as técnicas de ensino.  

 Comparação do sistema de ensino superior no Brasil com os 

sistemas de países desenvolvidos em termos de financiamento, 

carga horária, conteúdo, práticas, entre outros  

 Mais detalhamento sobre a Reitoria e Pró-Reitorias; Regras , 

normas e sistemas; Estratégias de ensino.  

 Talvez elucidar melhor os temas com exemplos de vivências 

práticas.   

 Passar mais informações sobre a legislação que nos compete, 

bem como direitos e deveres.  



 Tivemos a experiência de fazer o projeto em grupo, onde essa experiência foi 

muito construtiva. Mas tivemos uma aula  onde a discussão foi sobre se há 

problema maior com a relação com os alunos e com os professores e percebemos 

que houve agressão (leve) entre os professores quando existia uma divergência de 

opinião, o que me marcou bastante e me ajudou a perceber que isso pode ser um 

problema na minha carreira de docente universitário. 

 Em geral foi boa; Um olhar mais cuidadoso nos leva a perceber que as pessoas se 

agrupam e se isolam, não havendo transito, assim diria sectarista.  

 No curso foram muito boas, mas na UFG percebo dificuldades nas relações 

interpessoais. Considero que a grande competitividade do ambiente acadêmico 

contribui para isso.  



 Possibilitou trocas de experiências entre as diferentes áreas de 

atuação dos docentes.   

 Muito boas   

 As relações interpessoais de maneira geral é boa. Há alguns 

atritos em alguns locais, porém casos isolados. 

 Inter-relações ótimas.  

 Muito boas. Em algumas aulas houve impasses entre alguns  

professores, mas na maior parte das aulas as relações 

interpessoais foram adequadas. Conhecer e conviver com 

professores de áreas distintas foi muito bom.  

 É  uma oportunidade proveitosa de interação.  

 Muito boa.  



 Muito boa, pois houve interação disciplinar, algo que não 

ocorreria se não houvesse o curso.  

 Achei muito interessante, sendo um dos pontos fortes do curso, 

pois foi possível conhecer e interagir com pessoas de outras 

áreas.  

 Foram interessantes, especialmente por conhecer outras áreas e 

partilhar de outras experiências.  

 Avaliação positiva.  

 Boa.  

 São boas, nossa convivência foi ótima, mas de modo geral ainda 

há um certo "fechamento"de grupos relacionados às respectivas 

áreas ou locais de trabalho dos participantes.  



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 


