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DISCIPLINA

Código Nome Carga horária

8661 Docência no Ensino Superior II
AT'0

AP'otal
30

i'ula Teórica; Aula Prática)

Ementa
Atividades inerentes ao Estágio Docente no campo de atuação (Ensino Superior): a) encaminhamentos
dos formulários de requisição do estágio; b) realização da observação e da regência; c) aplicação de
questionário de avaliação do estágio. Confecção do relatório final do Estágio Docente.

Ob etivos
~ Identificar e preencher os formulários sobre requisição e avaliação do estágio docente no Ensino

Superior.
~ Redigir o relatório final do Estágio Docente, de modo a detalhar a observação e a regência

realizadas.
~ Discutir a organização do trabalho pedagógico universitário.

Conteúdo Pro ramático
1 Encaminhamentos dos formulários de requisição do estágio: formulários.

2 Realização da observação e da regência: orientações.

3 Aplicação de questionário de avaliação do estágio: formulário.

4 Confecção do relatório final do estágio docente: formulário e redação

¹ose aplica Atividades Práticas



Metodolo ia
Devido â complexidade dos conteúdos programados, optamos pela abordagem de orientação

individual e grupal para sensibilização, construção/desconstrução/reconstrução da prática

docente universitária. Neste sentido, as aulas servirão para acompanhamento de atividades do

estágio docente a ser realizado conforme propostas apresentadas e discutidas com os(os)

mestrandos(as) em reunião do dia 24 de agosto juntamente com a professora da Disciplina de

Docência do Ensino Superior I. As duas propostas foram: a primeira de buscar uma

universidade e efetuar o processo de estágio e a segunda de fazer o estágio por meio de

webinario e/ou lives pelo canal do youtube/Kula webrádio. Cada participante terá que

apresentar durante 2 horas o assunto (em que domina) do plano de aula elaborado na disciplina

de Docência I, o qual fora entregue em setembro. Ficou acordado, caso haja mudança de tema, a

possibilidade de elaborar um novo plano de aula de 2 horas para ser entregue para a Docente
ministrante da Disciplina de Docência do Ensino Superior II. As propostas das lives e/ou

webinário intitulado Diálogos interdisciplinares em Ciências Ambientais e os estágios em uma

instituição universitária. Considerando o caráter interdisciplinar do Programa de Pós-Graduação

em Ciências Ambientais a proposta contempla contribuições de várias áreas do conhecimento.

A escolha do tema de acordo com o plano de ensino propicia aos pós-graduandos um

direcionamento e estruturação dos conteúdos a serem abordados em ambas as propostas de

estágio docente. Considerando a Resolução n'2/2020-CEPE, de 21 de maio de 2020, que

regulamenta a possibilidade de substituição de aulas presenciais por aulas remotas síncronas, em

caráter excepcional, nos programas e nos cursos de pós-graduação stricto e lato sensu da

UNIOESTE, durante a suspensão das atividades acadêmicas letivas presenciais determinadas

pelo Ato Executivo n'21/2020-GRE, a disciplina será ofertada nesta modalidade em 2020 desde

que todos os alunos matriculados concordem e tenham os recursos tecnológicos necessários

(computador e internet). Para tanto, serão utilizadas três ferramentas de forma combinada. 1) E-

mail para o envio de todo material bibliográfico da disciplina ; 2) grupo de watsap específico

dos alunos da disciplina para organização das propostas, meio de tirar dúvidas,

compartilhamento de materiais e forma de apoio em todo o processo; 3) uso de

videoconferência para as aulas remotas síncronas através da plataforma Teams que permite a

realização da aula em tempo real e o compartilhamento de tela com apresentação de slidesNo

final da disciplina, será realizada discussão e avaliação das atividades, de modo a compartilhar

experiências vivenciadas em grupo.

Avaliação



A avaliação consistirá, nos estágios em uma instituição universitária, na entrega do Relatório Final
do Estágio Docente, contento o parecer do professor supervisor e as fichas de avaliação dos alunos
participantes, com peso 100 na nota final. Os critérios observados na correção das avaliações
supracitadas são: Clareza na exposição das ideias e Organização didática.
A avaliação da proposta das lives e/ou webinário intitulado Diálogos interdisciplinares em Ciências
Ambientais, consistirá na entrega de um artigo e as fichas de avaliação de alguns participantes, com
peso 100 na nota final. As lives e ou webinars serão organizados em grupos, sendo que um aluno
ficará responsável pela apresentação e os demais subsidiam a discussão. 0 artigo teórico (10-15
páginas. Os critérios observados na correção das avaliações serão: formatação da apresentação e
discussão do conteúdo; a capacidade de síntese, organização. No ensaio, o pós-graduando poderá
fazer uma discussão teórica acerca do tema da proposta.
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