
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
Instituída pela Lei no 10.425, de 19/04/2002 – D.O.U. DE 22/04/2002 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO – PROEN 
COORDENADORIA DE MATEMÁTICA - COMAT 

 
CURSO: Matemática 

Turno: Noturno 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 
---- 

Unidade curricular 
Supervisão de Estágio IV 

Unidade Acadêmica 
DEMAT 

Período 
8º 

Carga Horária 
Código CONTAC 

(a ser preenchido pela 
DICON) 

Teórica 
36 

Prática 
- 

Total 
36 

Natureza 
Obrigatória 

Grau Acadêmico / Habilitação 
Licenciatura 

Prerrequisito 
Supervisão de 

Estágio III 

Correquisito 
Estágio 

Supervisionado IV 

Docente Responsável: 
Flávia Cristina Figueiredo Coura 

 
EMENTA 

           Estudo e elaboração de perspectivas para análise de dados. Registro e análise das situações 
de observação e regência vivenciadas ao longo do estágio. Elaboração do memorial profissional. 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

1. Estudo e elaboração de perspectivas para análise de dados. 
1.1. Perspectivas de análise de dados; 
1.2. Instrumentos de análise de dados. 
 
2. Elaboração do memorial profissional. 
2.1. Introdução 

2.1.1.  Descrição do contexto escolar no qual o estagiário desenvolveu o estágio; 
2.1.2. Os professores supervisores do estágio; 
2.1.3. Os alunos; 
2.1.4. As aulas de Matemática – panorama geral. 

2.2. O relato das aulas assistidas; 
2.3. O registro dos planos de aula; 
2.4. O relato das aulas ministradas. 
 
3. Impressões gerais acerca do desenvolvimento do estágio 
3.1. A contribuição da teoria na prática da sala de aula; 



3.2. A importância do estágio para o desenvolvimento profissional do estagiário. 

OBJETIVOS 

          Registrar a análise feita a respeito da articulação entre as principais concepções de 
formação de professores, de ensino e aprendizagem da matemática, contidas no projeto 
pedagógico do seu Curso, com as concepções contidas no projeto pedagógico das unidades 
escolares. Registrar a análise feita a respeito da articulação entre os conhecimentos construídos 
nas disciplinas de formação pedagógica para elaborar planos de ensino e de aula para regência 
de classe com relação à prática docente desenvolvida no estágio. Relacionar os fundamentos 
teóricos construídos em outras disciplinas com o ensino de matemática em sala de aula. Registrar 
o processo de preparação das aulas para regência: selecionar conteúdos, elaborar materiais 
didáticos, elaborar critérios de avaliação. Registrar o desenvolvimento das aulas ministradas em 
regência envolvendo conceitos matemáticos de números, medidas, geometria e álgebra. Analisar 
e avaliar suas próprias aulas. Finalizar seu memorial profissional. 

METODOLOGIA 

O conteúdo proposto será desenvolvido por meio do estudo de textos constantes na bibliografia 
indicada, discussões em grupos e sessões plenárias, apresentações de planos de aula e de 
relatórios produzidos pelos alunos e seminários.  
Todo o material necessário para a disciplina está disponível no Portal Didático da UFSJ e pode 
ser acessado no endereço http://www.portaldidatico.ufsj.edu.br. Os arquivos relativos às aulas 
estarão disponíveis nesse espaço, assim como os avisos e quaisquer assuntos relacionados à 
disciplina deverão ser tratados preferencialmente nesse ambiente.  
As tarefas deverão ser enviadas para a disciplina no Portal, conforme previsto no cronograma (a 
ser divulgado até uma semana após o início das aulas), que contém a previsão de atividades 
síncronas e/ou assíncronas e recursos (mídias e tecnológicos) envolvidos. 
As atividades síncronas são aquelas em que professora e estudantes devem participar ao mesmo 
tempo em espaço virtual (link compartilhado posteriormente) e acontecerão no horário das aulas 
previsto na grade horária do curso. Para toda atividade síncrona haverá material correspondente 
disponível para acesso assíncrono por parte dos estudantes.  
Para cumprimento da carga horária da disciplina, semanalmente, estão previstas duas horas-aula 
de atividades síncronas e uma hora-aula de atividades assíncronas. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Conforme Resolução no 02/2020/Colegiado do Curso de Matemática, será aprovado a(o) 
aluna(o) que entregar o relatório parcial completo – devidamente revisado e assinado pela(o) 
professora orientadora – e que cumprir o mínimo de 67 horas de estágio a ser estabelecidas de 
acordo com o Ensino Remoto Emergencial da escola. Desse modo, atendendo ao estabelecido na 
resolução anteriormente citada, todos os alunos que atenderem tais exigências terão 6 pontos.  
Como demais critérios para atribuição de nota final na unidade curricular, teremos: avaliação dos 
documentos que compõem o relatório parcial do estágio e do memorial (até 2 pontos), 
envolvimento e participação na elaboração/discussão dos planos de aulas (até 2 pontos). As 
atividades realizadas ao longo do semestre são leitura e discussão de textos relacionados às aulas 
que foram/serão ministradas pelos estagiários, bem como sobre os temas previstos na descrição 
do programa desta unidade curricular, e elaboração de planos de aula. 

Qualquer tarefa entregue após o prazo estipulado terá sua nota dividida por dois. 



Conforme a Resolução CONEP 07/2020 (Art. 11), o registro da frequência do discente se dará 
por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades 
síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado 
por infrequência. 
A nota final será igual a décima parte da soma das notas obtidas em cada avaliação. Se a nota 
final for menor que 6,0 (seis), está prevista uma avaliação substitutiva.  
A avaliação substitutiva consistirá em prova escrita, individual e com consulta a material da 
disciplina, fornecido pela professora. A nota obtida na avaliação substitutiva poderá substituir as 
notas obtidas nas modalidades de avaliação 1, 2 e 3, até o limite do valor necessário para o 
discente ter a nota final igual a 6,0 (seis). 
Será aprovado o estudante que obtiver pontuação maior que ou igual a 6,0 (seis). (Reg. Geral - 
Art. 65) e frequência maior que ou igual a 75% das aulas. 
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