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1º Semestre 

Período Remoto 

Emergencial 

           EMENTA 

Os vários setores da escola. Programas oficiais. Estrutura e operacionalização de projetos pedagógicos. 

Relação professor/estudante. Currículo. Planejamento do ensino: projeto de ensino, sequência didática, plano 

de curso. 

       OBJETIVOS 

• Proporcionar crescimento profissional de seus estudantes e aprimoramento técnico. 

• Incentivar a participação em grupos profissionais visando à conscientização de suas responsabilidades. 

• Levar à formação da ética profissional.  

• Proporcionar ao estudante complementação educacional e prática profissional, mediante a efetiva participação 

no desenvolvimento dos programas e planos de trabalho afetos à unidade organizacional onde se realiza o 

estágio.  

    • Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico adquirido na escola e a prática adotada no mercado de 

trabalho. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Os vários setores da escola e sua inter-relação com o processo educativo. 

 

2) Programas oficiais: 

    a) aspectos da LDB 

    b) os PCN 

    c) BNCC 

 

3) Projetos pedagógicos: 

    a) conceito 

    b) fases 

    c) operacionalização 

 

4) Relação professor/estudante: 

    a) comunicabilidade em sala de aula 

    b) a questão da ética 

    c) perspectivas didáticas e perspectivas pedagógicas do ensino 

    d) interesse e motivação 

    e) indisciplina em sala de aula 

 

5) Currículo: 

    a) conceito 

    b) currículo e seleção dos conhecimentos 
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    c) currículo e sistematização dos conhecimentos 

    d) currículo e cultura 

    e) currículo implícito e currículo explícito 

 

6) Fases do planejamento do ensino: 

    a) projeto de ensino e seus fatores 

    b) sequência didática e suas fases 

    c) plano de curso e sua estrutura 
 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas síncronas: 28 horas durante 14 semanas (02 horas por semana) As aulas serão ministradas por 

meio do Google Meet. 

 

      Aulas assíncronas: 102 horas divididas nas 14 semanas de aula. 

                                          

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

O controle de frequência será feito, conforme regulamentado pela RESOLUÇÃO Nº 004, de 25 de 

março de 2021. 

 

“Art 11. O registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades 

propostas de modo assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas. O discente que não 

entregar 75% daquelas atividades será reprovado por infrequência.” 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Seminário – 20 pontos 

 Seminário – 20 pontos 

 Relatório –  60 pontos 

  

 AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA: RESOLUÇÃO Nº 004, de 25 de março de 2021: 

“É assegurado ao discente, que perder atividade avaliativa, o direito a realização de 2ª chamada, 

seguindo normas e resoluções vigentes. Nas justificativas aceitas devem constar problemas de 

ordem técnica e situações envolvendo estágios e trabalhos, em caso de atividades com prazos 

inferiores a 24 horas”. 

 

            AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: Prevê-se uma avaliação substitutiva que, realizada no último 

dia de aula do semestre, deverá substituir a avaliação de menor nota, versando sobre parte do 

conteúdo. 

 

                                                           BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 

MEC/CONSED/UNDIME, 2017. 

PERRENOUD, Philippe. Práticas pedagógicas, profissão e formação: perspectivas sociológicas. Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, 1997.  

SILVA, Tomaz Tadeu da. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa. 

Brasília: MEC, 1997. v.2.  

ENKVIST, Inger. Educação: guia para perplexos. Campinas, SP: Kírion, 2019.  

SACRISTÁN, J. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

SOUZA, João Valdir Alves de; DINIZ, Margareth; OLIVEIRA, Míria Gomes de. Formação de 

professores(as) e condição docente. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.  

VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-

Pedagógico. São Paulo: Libertad, 2015. 



 

Docente responsável: 

                                       
                               

 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 13/04/2021

PLANO DE ENSINO Nº 8/2021 - COLET (12.64) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 13/04/2021 20:51 )
JOSE ANTONIO OLIVEIRA DE RESENDE 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DELAC (12.21)

Matrícula: 1218608

 (Assinado digitalmente em 13/04/2021 14:29 )
LUCIANI DALMASCHIO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

COLET (12.64)

Matrícula: 2141391

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufsj.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 8 2021 PLANO DE ENSINO 13/04/2021

358a257110

https://sipac.ufsj.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

