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1.1 i nulo do Projeto 

A Prática Pedagógica como Critério de "Verdade" para o Ensino e a Aprendizagem do 
Estudante em Formação Docente no Curso de Licenciatura em Educação Física do 
CEFD/UFES 

1.2 Equipe de trabalho, 

Coordenador: 
de Ginástica 

Colaboradores: 
Castello de 

Colaboradores: 
Castello de 

Colaboradores: 
colaboradores 
Ensino, no 

período 2018.2 
Carga horária 

com tunçao e a carga horãna prevista 

Professor Dr. Nelson Figueiredo 
do CEFD/UFES. Carga horgia 

Susana Maria Louzada, 
Mendonça da SEME/PMV. 

Gabriela Arrebola Nunes, 
Mendonça da SEME/PMV. 

(05) 	c 	cip 	discentes 

de Angrrile Filho, membro do Departamento 
semanal 12 horas. 

, 
professora de Educação Física do CMEI Darcy 

Carga Horária Semanal 12 horas. 	i 

professora de Educação Física do CMEI Darcy 
Carga Horária Semanal 12 horas. 

a 	serem 	selecionados 	posteriormente. 	Esses 
acordo com o estabelecido em Edital do Projeto de 

dentre aqueles estudantes que regularmente 
Física na Educação Infantil ministrada no 

é ministrada pelo professor coordenador deste projeto. 
pelo bolsista: 20 horas. 

estejam matriculados 

s 	*" 	elecionados de 
nosso caso de Inovação Pedagógica, 

na disciplina Educação 
e 2019.1; a disciplina 

semanal a ser cumprida 

1.3 Espedficação do(s) departamentos e unidade(s) envolvidos 

Departamento de Ginástica do CEFD/UFES 

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Darcy Castello de Mendonça da SEME/PMV 

Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES 

Disciplina Educação Física na Educação Infantil (60 h) 

1.4 Palavras-chave: 1. Prática Pedagógica 2. Educação Física 3. Educação Infantil 

1.5 Goordenador (apenas um) 

Professor Dr., Nelson Figueirdédo de Andrade-Filho 

Membro do DG/CEFD/UFES 

http://lattes.cnpq.br/2072042922884239  

1.b Orgao proponente 

Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espirito Santo  

Av. Fernando Ferrarl, 514— Campos Universitário Alaor de Queiroz Araujo — 29075-910 — Vitória — ES — Brasil 
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1.7 Local de Realizaçao 

CEFD/UFES e CMEI DCM/SEME-PMV 

1.8 Duraçao: Inicio: 01-04-2019 Termino: 20-12-2019 
( 	) Permanente 

1.9 Custo total: R$  Origem dos recursos. 

*A Prograd não possui rubrica para realizar compra de equipamentos 

A execução desse projeto de ensino não envolve o uso de recursos financeiros, além daqueles 
que serão pagos em forma de bolsas aos colaboradores discentes selecionados. 

Av. Fernando Ferrari, 514 —Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo — 29075-910 —Vitória — ES — Brasil 
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2.1 Apresentagito 

O projeto de ensino intitulado "A Prática Pedagógica como Critério da "Verdade" para o Ensino e a 
Aprendizagem do Estudante do Curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES", se 
caracteriza como projeto de inovação pedagógica no curso de licenciatura em Educação Física, 
por meio do acompanhamento e da participação sistemática dos estudantes no cotidiano semanal 
na/da prática pedagógica da professora de Educação Física que atua no nível da Educação 
Infantil em um CMEI da SEME/PMV. 

2.2 Justificativa (Por que este projeto é Importante e Inovador para os cursos de Graduação da UFESV 

Propõe, por meio desse acompanhamento e participação sistemática in /oco, construir material 
didático, como possibilidade real de produção de conhecimentos inovadores, visando o 
aperfeiçoamento continuo do processo ensino-aprendizagem vivido durante a formação docente 
nara a Educação Básica, desde o CMEI à Universidade. Esse material didático compreende: 

ortfólios, textos didáticos (TCC), Catálogo, mais próximos da realidade da educação infantil e 
que podem ajudar os estudantes em formação a compreenderem melhor o que é o trabalho 
docente com a infância. 

A professora que atua na Educação Básica mobiliza estratégias e soluções didáticas 
cotidianamente. Essas estratégias e soluções didáticas podem ser garimpadas, discutidas e 
analisadas para ver se podem servir de referência para orientar e alimentar, consistente e 
sistematicamente, o trabalho educativo coletivo realizado no CMEI e no processo de ensino-
aprendizagem das disciplinas relacionadas com a formação docente em Educação Física, para 
atuar na Educação Infantil. 

Em razão da minha experiência com o processo de ensino-aprendigem, acredito que esse projeto 
de ensino tem boas chances de servir para quebrar as resistências que normalmente os 
estudantes em formação inicial apresentam à atuação no campo da Educação Básica, 
particularmente na Educação Infantil. Esse tem sido o desafio por mim enfrentado ao longo dos 
mais de 15 anos que estou responsável por esse conhecimento no curso; por isso, apresento a 
proposta que considero inovadora e que tem a ver com uma das preocupações da Prograd, 
apresentada claramente nos Editais. 

Objetivo geral 

Desencadear um processo de inovação na prática pedagógica, propiciando uma reflexão crítica 
das questões ensino-aprendizagem, indicando meios para a sua reformulação e desenvolvimento 
de materiais didáticos pertinentes à formação docente e à Educação Física na Educação Infantil. 

2.4 Objetivos especilicos 

Garimpar estratégias e soluções didáticas mobilizadas pela professora de Educação Física 
que atua no CMEI DCM, promovendo jogos, brincadeiras e experiências corporais de 
movimento (ANDRADE FILHO, 2011, 2013) com crianças de zero a cinco/seis anos. 

Analisar se tais estratégias e soluções didáticas são consistentes para contribuir com a 
reorientação do processo ensino-aprendizagem vivido pelos estudantes de Educação Física 
durante a realização do seu curso de formação inicial, bem como com o processo de 
intervenção profissional vivido no âmbito do CMEI e com o avanço do conhecimento didático-
pedagógico na Educação Básica, particularmente no campo da Educação Infantil. 

- Construir material didático, que compreende: portfólios, textos didáticos e videos; mais 
próximos da realidade da educação infantil e que podem ajudar os estudantes em formação a 
compreenderem melhor o que é o trabalho docente com a infância. 

Av. remando Ferrarl, 514 - Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo - 29075-910 - Vitória - ES- Brasil 



2.5 Objeto de estudo 

Estratégias e soluções didáticas mobilizadas pela professora de Educação Física em seu trabalho 
educativo cotidiano semanal, realizado em um CMEI do Sistema de Ensino Público de Vitória, 
com crianças de zero a cinco/seis anos, em parceria com a formação docente do CEFD/UFES. 

2.6 Pressupostos teóricos 

No dia a dia do trabalho educativo formal a professora é a principal responsável pela prática 
pedagógica, pelo processo ensino-aprendizagem, e age com base nos conhecimentos gerais e 
especificos que dispõe. Esses conhecimentos, conforme Tardiff (2002), são de natureza científica, 
técnica, pedagógico, das experiências docente vivida e acumulada. Talvez, seja por causa desse 
tipo de acontecimento pedagógico que Altet (2000) afirma que todo o comportamento vivido na 
escola é gerado a partir dos resultados proveninentes de decisões tomadas pelo professor em 
sua ação educativa. Nestes termos, reconhecer que os professores são produtores de estratégias 
e soluções didáticas, podem constituir importantes possibilidades de inovação pedagógica, de 
caráter prático-teórico e contribuir para o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem na 
escola básica e na formação de professores. 
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2.7 Detalhar todas as atividades que serão desenvolvidas ao longo do p ojeto e quem são os responsáveis para que elas ocorram 

Este projeto de ensino combina intervenção pedagógica com investigação acadêmica em prol do 

processo ensino-aprendizagem dos colaboradores bolsistas, sob a orientação da professora de 

Educação Física no CMEI e do professor coordenador do projeto, no CMEI e na Universidade, em 

regime de trabalho semanal de 20 horas. 

Em sua dinâmica de intervenção pedagógica, os colaboradores bolsistas selecionados, 

estudantes do Curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES, regularmente 

matriculados na disciplina Educação Física na Educação Infantil e na Oficina Jogos, brinquedos e 

incadeiras no período 2019/1, ambas ministradas pelo professor coordenador deste projeto de 

ensino, serão inseridos no CMEI DCM para atuar juntos com a professor de Educação Física do 

CMEI, em regime de trabalho colaborativo, realizando planejamento, participação em aulas e 

reuniões, observação e registro das ações educativas desenvolvidas naquele contexto, cumprindo 

carga horária de 12 horas semanais. 

Todas essas ações educativas deverão ser registradas com palavras e imagens em forma e 

portfólio pedagógico que funcionará como repositório de onde se poderá extrair informações, 

saberes e conhecimentos acerca do objeto de estudo deste projeto de ensino. 

Em sua dinâmica de investigação acadêmica, os colaboradores bolsistas selecionados, 

estudantes do Curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES, cumprirão as 8 horas 

restantes frequentando as aulas da disciplina e da oficina ministradas pelo professor, onde 

:porão, em forma de Power Points, os registros consolidados no portfólio e as inferências 

produzidas a partir da discussão das informações, saberes e conhecimentos extraídos dele, 

acerca do objeto de estudo deste projeto de ensino. 

Concomitantemente com as aulas da disciplina e da oficina, periodicamente os bolsistas realizarão 

reuniões de orientação com o professor coordenador com o objetivo de escrever textos e roteiros 

de videos para serem utilizadosdisciplinas e oficinais que no currículo do Curso tematizam 

questões relacionadas ao ensino-aprendizagem no campo da Educação infantil, ainda, 

apresentados no CMEI, em eventos locais e nacionais e, também, visando a sua publicação em 

periódicos e/ou como capítulo de livro. 
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2.8 Resultados esperados 

Produção de portfólios individuais que deem suporte pedagógico á disciplina; 

Textos/artigos/videos a serem utilizados na disciplina; 

Memorial de caráter pessoal de cada um dos colaboradores envolvidos, como modo de 
colaborar com a avaliação final do projeto. 

- Produção de catálogo pedagógico 

Referências 

- Altet, Marguerite. Análise das Práticas dos Professores e das Situações Pedagógicas. Porto, PT: 
Porto Editora, 2000. 

- Andrade Filho, Nelson Figueiredo de. Experiências de Movimento Corporal de Crianças no 
Cotidiano da Educação Infantil. (TESE de DOUTORADO). Campinas, SP, Unicamp, 2011. Ver: 
http://www.bibli.fe.unicamp.br/ 

- Tardif, Maurice. Saberes da Formação Docente e formação Profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2002. 

2.10 Avaliação 

Presença dos bolsistas no CMEI junto ao trabalho colaborativo com a professor de Educação 
Física, nas aulas da disciplina, nas reuniões de orientação e produção de conhecimento com o 

rofessor coordenador do projeto; 

Contabilização da carga horária seminal, efetivamente trabalhada durante a vigência do projeto; 

Produção de memorial por parte de cada um dos colaboradores envolvidos e do coordenador 
do projeto, 

Produção, apresentação e publicação de, pelo menos, um texto relacionado ao objeto de 
estudo do projeto, em evento local ou nacional e publicação em periódicos e/ou capítulo de livro. 

_Apresentação dos resultados parciais e finais nos Seminários promovidos pela Prograd. 

Av. Fernando Ferrad, 514 —Compus Universitário Alaor de Queiroz Araujo — 29075-910 —Vitória — E.5 — Brasil 
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Inserção dos colaboradores 

bolsistas 	no 	CMEI 	para 

iniciar a ambientação em 

contexto, 	conhecer 	os 

horários 	e 	a 	dinâmica 

cotidiana 	de 	trabalho 	da 

3fessora, 	aprender 	a 

acompanhar, 	observar 	e 

registrar, 	em 	forma 	de 

portfálio, a ação educativa 

cotidiana semanal. Durante 

o primeiro mês de trabalho. 

Com  carga horária de 12 

horas. 

x 

Intervenção 	no 	CMEI: 

participação nas aulas da 

professora 	de 	Educação 

r isica 	duas 	vezes 	por 

semana, 	segundas 	e/ou 

terças e/ou 	quintas-feiras, 

com carga 	horária de 8 

horas 

x x x x x x x 

Reunião 	no 	CMEI: 

planejamento 	de 	aulas, 

duas 	vezes 	por 	mês, 

quartas-feiras, 	com 	carga 

horária 	de 	4 	horas 

semanais 

x x x x x x x x 

Reunião no CMEI: registro 

em 	portfólio, 	duas 	vezes 

por 	mês, 	quartas-feiras, 

x x x x x x x x 

Av. Fernando Ferroo, 514 — Campus Universitário Alaor de Queiroz Araujo — 29075-910 — Vitória — ES— Brasil 
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com 	carga 	horária de 4 

horas semanais 
Participação nas aulas da 

disciplina Educação Física 

na Educação Infantil, 	nas 

quintas e sextas-feiras, no 

turno matutino, das 7 às 9 

horas, na sala 4 do prédio 

verde do CEFD/UFES, para 

expor, em forma de Power 

nnints, 	e 	discutir 	os 

registros 	contidos 	nos 

x x x x x x x x x 

Portfólios 	organizados 	no 

CMEI. Durante o primeiro e 

o segundo períodos do ano 

de 2019. Carga horária de 

4 horas mensais 
Participação 	dos 

colaboradores bolsistas em 

reuniões com o professor 

coordenador 	do 	projeto 

cara 	inferir 	informações, 

caberes e conhecimentos 

extraídos 	dos 	Portfólios 

organizados 	no 	CMEI; 

pensar 	a 	produção 	de 

materiais didáticos para a 

disciplina; 	escrever 	textos 

para serem publicados e o 

memorial 	pessoal 	para 

contribuir com a avaliação 

do projeto. Previsão de 3 

reuniões por mês. Cada um 

com 	carga 	horária de 2 

horas. Com  carga horária 

x x x x x x x x x 

Av. Fernando Ferrar', 514 — [anuns Universitário Alaor de Queiroz Araújo — 2907S-910 —Vitória — ES— Brasil 
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total de 6 horas mensais. 

Esses dias e os horários 

serão 	 definidos 

posteriormente, depois que 

os colaboradores bolsistas 

forem conhecidos. 
A 	avaliação 	do 	projeto 

ocorrerá permanentemente. 

A 	produção 	de 	relatório 

final 	ficará 	para 	ser feita 

- ns dois últimos meses de 

trabalho, 	quando 

dedicaremos 	os 	tempos 

das 	reuniões 	com 	o 

professor coordenador para 

esse fim. 

x x 

A 	participação 	do 

professor-orientador e dos 

colaboradores bolsistas em 

eventos deverá acontecer a 

partir do meio do primeiro 

¡período letivo do ano de 

-J19, 	quando 	houver 

produção acumulada que 

nos permita participar para 

apresentar 	resultados 

parciais e finais do nosso 

projeto de ensino, naquilo 

que se refere ao seu objeto 

de estudo. 

x x x x x x x 

Av. Fernando Ferrari, 514— Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo — 29075-910 —Vitória — ES —Brasil 
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Processo n°: 

 

' ESPECIFICAÇÃO DE,RECUBSOS 

iSeOuir orientações do Departamento dó Contabilidade e Finanças]  

Formulário PROJETO 

1  DE ENSINO 

 

   

REÇURSOS HUMANOS DAUFES 
3.0 Coordenador(a) !Constar: nome completo. cargo, Maça,. matrícula, carga horária cloctiatacte ao Projete estimulo meado -7M ou tectuçao da Carga accaaal 

Nelson Figueiredo de Andrade Filho; Professor; Departamento de Ginástica do CEFD; SIAPE: 
1172960; 20 horas semanais. 

3.1 Participante(s) 
Docente(s) [Constar nome completo, cergo,lota0o, matrícula, cargatorâne clackada ao Projeto t? coa muro rept/paio VOE attoduyaope corgoaoraaal 

Não Se Aplica (NSA) 

'énte(s) 	 li.....J 	.:, . 	-fr .1 

Não Se Aplica (NSA) 

/Constar bico(s) 	nome complet0 Cerp"O 70,taçâo, matrIcata Marga aoraaa Pecrtoecla ao momo) 2. 	pi, „ . „, • , . 	L.,er. 	.l . 
I 

Não Se Aplica (NSA) 

3.2 Observações: 

Não Se Aplica (NSA) 

lii, 
*IN Data: 18/12/2018. 

Cooránador 
(assinatura) 

Av. Fernando Ferrari, 514 — Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo — 29075-910 —Vitória — ES— Brasil 
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ESPÉCIE 	lteliáÈfRECURISt'S 

	

!ai? J,410 	wiliaginan 
[Ságuesen movi, rieide5Depacternleerora.ereentebilidedeje Einenceep 

çitnisirttok.: 
4,,,t014'41,1  

• 

'te •••• r 1"1.̂ ' 	. ..-03: 	.- 	. 	.b inhl.":„,., 0,a1,1 	ECOR, 8,0:5,1 	„,' ,, 	,IALI.I,SW/J:4  '.:5: ,,,,P,,sk:k  , 	.180._ : .kw  . 	1.,„ ,, 

3.3 Material de consumo pista'. orçar] 

Não Se Aplica (NSA) 

Subtotal: 

3.4 Material permanente (listar e orçar] 

Não Se Aplica (NSA) 

Subtotal: 

3.5 Serviço de terceiros (listar e orçar) 	
r 

Iva° Se Aplica (NSA) 

Subtotal: Não Se Aplica (NSA) 

36 Total geral: Não Se Aplica (NSA) ,..1  

tt...‘14 
e1 /4  . 

Data: 18/12/2018. 	
. 

Coordenador 
(assinatura) 
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Anexo da Resolução n° 00/2013 :,CEPE Fls.: 	  Rubrica.  \k 	Tt  

D/ Up 

Dept. Ginástiza 

Fls. i#  Processo n°: 

F 'ui 10 

MOO 
he1p,g4gigt PÁSCER4tEÇNI  

S.:41¥2,WINSI4WSI 

3.7 A proposta obedece as normas previstas pelo Regulamento? ( 	
) Sim / ( 	) Não. Quais? 

3.8 Observações 

Data: 

Av. Fernando Ferran, 514— Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo — 29075-910 —Vitória — ES— Brasil 



hefe do rpa • ento 
(cari •e 	natura) 

Ca-PtAe 
lu 4/ te 

3.9 Parecer final 

01-44-1 e-st/É 	o 2e. ,:y» 	diet, C CO' 
4"-‘72 -fit2244. 	 n atilfr3,7" ezh C-ízfrner  420 &c! 	 er7L2r 71; 	- 
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Anexo da Resolução n° 008/2013 - CEPE 

vti  
Processo n°: 	1  Dept. Ginástict  

Fls.:  In  
Fls.: 	  Rubrica: 	  

  

DELIBÇRAÇÃO - . 	 • 	„ 
• Pepaitemáto em que está lotado o cdordenódárdb PrOjetb] 

PROJETO 

. DE ENSINO 

 

 

   

.Nziol  t2.1,..i7  

Formulário 

No OS.1,  

Ata ou Resolução n°: 

Data: /f /7 

r-Cd-r 	til É-  ta 14% r 

Fcc_ , 	g-47/e rei4V d e 
75-75,02. -r-  to ,e'rn cef../"-/ el -0 -4-n" 

e 	 rea4C ir  At 40/à.a 

/ 
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D/ Ut.e  cy 
cf> Dept. Ginástica 

Fls.: 

Ruoriça 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPOSTOS 

COORDENAÇÃO DO COLEGIADO DE CURSO 

DECISÃO AD REFERENDUM 

Considerando que o Projeto "A .rática pedagógica como critério - "verdade" para 
o Ensino e a aprendizagem do estudante em formação ko ente no curso de 
Licenciatura em Educação H ica do CEFD/UFES"; co Gerando que tal projeto 
está em consonância com as ecessidades aponta 	pelo Colegiado do curso de 
Licenciatura em Educação 	 •õ-se prioritariamente a atender 
estudantes em PAE, em atendimento ao que estabelece o edital num. 006/2018-
PROGRAD, item 3.3, o Colegiado de curso de Licenciatura em Educação Física, 
s.mj., aprova ad referendum o Projeto "A prática pedagógica como critério de 
"verdade" para o Ensino e a aprendizagem do estudante em formação docente no 
curso de Licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES" para ser realizado 
durante o ano letivo de 2019 

Destacando que este ato deverá ser devidamente homologado pelo Colegiado de 

Curso de Licenciatura em Educação Fisica/CEFD na próxima reunião Ordinária do 

Colegiado prevista para o dia 05 de dezembro do corrente ano. 

Campus universitário, 18 de dezembro de 2018. 

(-14, 

Pra'. Dra. "rineusa Maria‘ala Silva 
CoordenadoyLa do Colegiado de Curso 

de Liceiteia 

ittitICAÇÃO Flkle; 
...;DE:SPORTOS / UirES 

Col9giadoOQ Curso 
c517CaÇãO riSiC: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Departamento de Apoio Académico 

Formulário de Avaliação das Propostas de Projetos — Projeto de Ensino 

ANÁLISE DO PROJETO DE ENSINO 
EDITAL PROGRAD N° 006/2018 — Projeto de Ensino 

Professor/a Avaliador/a: 

Projeto: A Prática pedagógica como critério de ?verdade" para o ensino e- a aprendizagem do 

estudante em formação docenie no curso de Licenciatura em Educação Física no CEFD/UFES. 

Pendências em Projetos anteriores ( 
( 

) NAO - Continuara análise 
) SIM — Indeferido 

Projetos com mais de um coordenador/a ( ) NAO - Continuar a análise 
( ) SIM — Indeferido 

A Proposta de Projeto possui os documentos ( ) SIM - Continuar a análise 
necessários estabelecidos no item 3 deste ( ) NÃO — Indeferido 

, Mal? 

Prioridades e Critérios avaliativos quanto a característica do Projeto de Ensino Peso: 40 

Projetos desenvolvidos para os cursos que apresentem alto índice de 
evasão/retenção/desligamento - Conforme ANEXO 01 

10 

Projetos desenvolvidos para disciplinas comuns de-diferentes cursos de graduação e que 
possuam alto índice de retenção — Conforme ANEXO 01 	. 

08 

Projetos desenvolvidos que apresentem metodologias e/ou práticas inovadoras de ensino 
e aprendizagem. 

08 

Projetos desenvolvidos em prol do acompanhamento do desempenho acadêmico e 
destinado a estudantes em PAE (neste caso na ata de aprovação do colegiado tem 
que ficar claro que o projeto garante este atendimento) 

08 

Projetos desenvolvidos de maneira.aenvcilver estudantes de diferentes cursos de 
jraduação. 

06 

Prioridades e Critérios avaliativos quanto a forma e estrutura do Projeto de Ensino Peso: 30 

Adequação do Projeto aos objetivos propostos pelo Edital 05 

Impacto do Projeto de Ensino na produção do conhecimento e na formação profissional e 
cidadã do estudante 

05 

Apresenta número estimado de alunos(aS) e cursos.  alcançados pelo Projeto de Ensino 02 

Equipe envolvida no projeto — da área.  ou de área afim 03 

Relevância apresentada no aprimoramento do Ensino-aprendizagem 04 

Resultados esperados são bem descritos e são alcançáveis 04 

As formas de avaliação do projeto são claras e eficientes 04 

Prioridades e Critérios avaliativoiquanto a apresentação do Plano de Trabalho do 
Bolsista 

Peso: 30 
 

O Projeto apresenta aspectos teóricos, didáticos e metodológicos relacionados à 
atividade de ensino, fornecendo-lhe os subsídios necessários para a atuação do(s) 

05 

Av. Fernando Ferrad, 514 — Campos Universitário Ataor de Queiroz Araújo — 29075-910 — Vitória — ES — Brasil 



Observações: 90 pontos. 

aitIatcá.. QuiAtt— 

lonVERtip4OÉ FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
'PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO.  

Departamento de Apoio Académico 

bolsista(s) 

O Projeto apresenta com detalharieritõ-a descrição das atividades do(s) bolsista(s) 05 

O plano de trabalho apresenta articulação 	pont o:projetõ de Ensino 05 
O plano de trabalho demonstra a forma de organização e de acompanhamento dos 
trabalhos do(s) bolsista(s) 

05 

O plano de trabalho propõe atividades que possibilitem ao(s) bolsista(s) vivenciarem a 
iniciação à docência? 

03 

Cláudia Patrocínio Pedroza Canal 

Presidente da Comissão Especial de análise de Projetos de' Ensino e PIAA 

Av. Fernando Ferrari, 514— Campus Universitário Alaor de Queiroz Araujo— 29075-910— Vitória — ES — Brasil 
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