
 
 
 
Disciplina: Estágio na Prática Docente I e II 
Professor: Dra. Tatiana Barichello. 
Carga horária: 15h/a (1 crédito) mestrado e 30h/a (2 créditos) doutorado 
 
Missão da UNESC: “Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para 
promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida”. 
 
Ementa: Elaboração e execução de plano de ensino abrangendo aulas teóricas e 
práticas; aplicação de métodos ou técnicas de ensino em sala de aula na 
graduação; avaliação de conteúdos ministrados; saberes atitudes e competência 
docentes adquiridas na disciplina de Metodologia do Ensino Superior. 
  
Objetivos:  

• Oportunizar ao mestrando ou doutorando vivenciar o papel de professor e o 
contato com a complexidade da educação superior, visando a formação de 
profissionais preparados para desempenhar a docência universitária, de 
forma contextualizada, investigativa e interativa; 

• Contribuir com a formação de competências didático-pedagógicas para 
práticas de ensino e aprendizagem no ensino superior; 

• Proporcionar ao mestrando ou doutorando os conhecimentos necessários 
para a elaboração de planos de ensino, formulação de objetivos, seleção de 
conteúdos, escolha de estratégias e dinâmicas de ensino, procedimentos de 
avaliação, voltados para o desenvolvimento de aprendizagens significativas 
no ensino superior.  

 
Conteúdo:  
A elaboração de plano de ensino e planos de aula para o ensino superior. 
Aplicação dos planos de aula em disciplinas da graduação. Apresentação de 
relatórios das atividades práticas.   
 
Metodologia:  
Elaboração do plano de ensino e planos de aula: a preparação de aulas 
teórico/práticas e instrumentos de avaliação. Organização dos relatórios.  
 
Avaliação:  
Os alunos serão avaliados pela elaboração dos planos de aula, assiduidade, 
participação e desempenho nas aulas ministradas, entrega do relatório e 
documentos solicitados. 
I - A qualidade do planejamento. 
II - A abordagem dos temas, a pertinência dos assuntos desenvolvidos (clareza, 
seqüência, metodologia, recursos utilizados, dentre outros). 
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III - A pontualidade, o domínio de classe, a adequação do tempo no trabalho dos 
conteúdos, os instrumentos de avaliação utilizados.  
(RESOLUÇÃO n. 04/2006/CONSU). 
IV – Relatório (experiência, prát ica adquirida no exercício de uma 
at ividade, ou necessária ao exercício de uma prof issão) que deverá 
ser entregue para o Professor responsável da disciplina após o termino do estágio. 
(www.ppgcs.unesc.net) 
Obs. Os trabalhos deverão ser acompanhados pelo professor responsável pela 
disciplina de “Estágio na Prática Docente” e deverão ser avaliados pelo 
professor orientador, ouvindo o professor responsável desta disciplina. 
(RESOLUÇÃO n. 04/2006/CONSU) 
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