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1.2 ECeepe de eaNdbo. cons Conoto e a carga titila pemesta 

Prof a. Dra. Neltoly Adriana ~net Monroy - Coordenadora -4 horas semartais 

Profa. Dra. Luciano Graziela de Godoi - Colaboradora - 2 horas semanais 

Prof. Dr. Atessandro Joga Queiroz Sarnaglia - Colaborador - 2 horas semanais 

_ .of. Dr. 8artolomeu Zamprogno - Colaborador - 2 horas semonais 

Prof. Dr. Fabio Alexander Fajardo Molinares - Colaborador - 2 horas semanais 

Prof. Dr. Maura Martins Campos- Colaborador - 2 horas semanais 

05 Monitores - 20 horas semanais 

1.3 Especeicarlso do(s) ~amornes e unclaele(s)eavoMdos 

Departamento de Estatístico - CCE/UFES 
1-4"1""e: 	1. retenção 	 2. materiais didáticos 	 3. ações educativas 
1.5 Cocadenacia,  (apenas um) 

Mitaty Adriana Jiménez Monroy 

Ledes: http://lattes.cnat.br/8408315765168693  
1.6 (3(gdo proponente 

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA - CCE 
1.7 local de REMIZAÇãO 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS- UFES 
1.8 Duractes; Inicio: 04/2019 	 Término:  12/2019 	 ( X ) Permanente 

IS Cum°  mar.  R$ 18.000.00 (Bolsas de Monitoria para 05 

alunos no período de execução do projeto - 09 meses) 

origem  clavecinos
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A Estatística é umas das ferramentas mais utilizadas hoje em dia em todas os áreas de conhecimento e na vida do 
cidadão atuante e critico. A necessidade de profissionais e do público em geral, saber trabalhar com grande 

quantidade de informações é cada vez mais urgente, devido ao avanço tecnológico. A Estatística é uma poderosa 

ferramenta que pode auxiliar nesse processo, ajudando o cidadão a resumir as informações e a tomar decisões 
baseadas em dados amostrais. 

Entendendo essa necessidade, diferentes cursos de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo têm 

demandado de forma crescente as disciplinas ofertadas pelo Departamento de Estatística (DEST). Atualmente o DEST 

...tende um total de 28 cursos de graduação, incluindo o curso de Estatística, o que representa 52% dos cursos de 

graduação da UFES compus Goiabeiras. Uma média de 45 disciplinas por período, que correspondem a um pouco mais 

de 2000 estudantes por ano. 

Muitos desses estudantes apresentam dificuldades no aprendizado das disciplinas de Estatística, desencadeando citas 

taxas de reprovação e, portanto, retenção nos respectivos cursos. Uma alta proporção desses alunos alega que, entre 

os motivos da reprovação, encontram-se a dificuldade de encontrar materiais didáticos em língua portuguesa e o fato 

de muitos dos materiais apresentarem os conceitos e exemplos que não estão presentes no seu cotidiano ou áreas de 

interesse. 

Considerando a situação anteriormente descrita, o Núcleo de Ensino e Aperfeiçoamento do Ensino da Estatística 

(NEAEST) executou em 2018 o projeto Elaboração de Material Didático para o Ensino da Estatística na UFES, 

c 	+emplado pelo Edital 001/2017 Pró-Ensino (Proc. 000316/2018-50). Este projeto desenvolveu um livro-texto com 

exemplos cuidadosamente explicados e slides de aula com o conteúdo do texto, assim com apostilas de exercícios com 

solucionário matemático e códigos para implementação na linguagem R voltados para as áreas de Ciências Exatas, 

Ciências Humanas e Ciências Biológicas. Entretanto, a equipe executora do projeto observa que estes materiais podem 

ser aprimorados e melhor direcionados para auxiliar os alunos das diferentes áreas do conhecimento. 

Nesse contexto, o objetivo deste projeto é dar continuidade ao projeto iniciado em 2018 desenvolvendo materiais 

didáticos mais aprimorados para ensino da Estatística orientados aos diversos cursos, visando minimizar as principais 

dificuldades identificadas e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de forma a melhorar a qualidade do ensino.  
2.2 Justificativa /Por que este projeto é importante e inovador para os cursos de Graduação da UFESPI 

A ciência Estatística tem forte apelo multidisciplinar e, por esse motivo, cursos de graduação de diferentes áreas do 

conhecimento demandam disciplinas dessa cadeira. Na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o 

Departamento de Estatística (DEST) oferta disciplinas para cursos das áreas de Ciências Exatas, Ciências Económicas, 

Engenharias, Ciências Humanas e Naturais, Ciências da Saúde, entre outros. Comumente, essas disciplinas são 
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Impossibilidade de atendimento estradasse de Iodas ohinos por porte do ProfeflOr, In° acme *Mn. 

p.rinciPoltnente, à Incompatibilidade dos batidos de profemores e de &unos e e) ponde quonticinde 	dttrenters 

desses ciosos. A tabelo abaixo ilustra esse tato, mostrando o mimem de ohms de gmrtuoçho rnotrictriados em 

disciplinas de Estatística paro os cursos do CCE e CT (Grupo paro ~cias Olokilkos e do Sista (Grupo 11) tom os 

outros cursos da UFES (Grupo ifl)nee penbdos 21317/1  e 201712, 

~o 
Gnrno TOS 

O Hl 
2017/1  448 79 584 1111 
2017/2 435 72 503 1010 

Poro muitos alunos, as dificuldades no aprendizado resulto/ti no desgosto pelo disciplino ou mesmo 

gerando abandono elou reprovações e, poitonto, retenção nos respech\os cursos. Urna dos tenros che contribuir poro 

minimizar os efeitos dessas dificuldades é melhorar a qualidade do ensino através dos materiais dation utitiradas 

em soba de aula, 

Este projeto objetiva dar continuidade ao material didático poro o ensino do Estatistica deswivolvido no projeto 

aprovado pelo Edital 001/2017, visando atender às necessidades dos discentes dos diferentes cursos da USES 

apresentando 05 conceitos de urna forma dinâmico, simples e com exemplos e experimentos orientados às areis 

específicas (Grupos I, li e III definidos anteriormente). 

rojeto oportunizorá aos bolsistas a experiéncio no pesquiso, desenvolvimento e odnpttiç& de materk;l dkkltfeo.. o 

que irá introduzir ativamente a prática docente, As offifirlodes por eles desenvolvidos também contribuirek) no suo 

formação como pesquisadores no área de ensino da Estatistioa. 

2.30b0ifidoperM 

Desenvolver materiais didáticos poro o ensino 	 diftrenh7s Centros de Ensino da UTE& 

2A Ohleifions especificas 

Elaborar materiais didáticos paro serem usados junto às disciplinas de ESMttkxi ofrnndos 

cursos da UFES, 

Desenvolver materiais didáticos visando facilitar o processo de ensino-ap~1.~ 	rdtmos dOs 

diferentes centros de ensino através de desenvolvimentos poio cada rima especifico, 

Consolidar o Laboratório de Ensino do Departamento de EstritiS.tka.  
OhJeta de escudo 

utinra:- t_tuA 
PRehortitomAnE ooAots o 

Anexoda ResoltheRa n" 00N0.1 

dre.••••01. 

O produto deste projeto viso atender a uma populacho de aproximadamente 1000 Monos por semestro, tyir~ 
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2.6 Pressupostos teóricos 

Uma das formas de elevar a qualidade do ensino é aprimorar os materiais utilizados, sendo chamados de materiais 

didáticos. Segundo Freitas (2007, p.13) existem duas maneiras: 

A primeira, que situa a didática como uma das disciplinas da Pedagogia, estuda os componentes do processo: 

conteúdos, ensino e aprendizagem. Uma outra definição é a que considera a didática como o conjunto de princípios e 

técnicas que se aplicam ao ensino de qualquer componente curricular, estabelecendo normas gerais para o trabalho 

docente, a fim de conduzir a aprendizagem. 

Atualmente, os alunos possuem diversos recursos didáticos que vão além do livro físico. Pode contar com recursos 

como sites, aplicativos, livros digitais, tutoriais, apostilas digitais e/ou física, dentre outros. Porém; (...1 o material 

Jidótico - em especial, o livro e apostila - é um dos principais recursos utilizados, pelos professores, no seu trabalho 

diário de preparação de aulas; e, para os alunos, é uma das únicas fontes de pesquisa e estudo". (SANTOS et al. 2007, 

p. 112) 

Conforme Gasparello (2006) uso de material didático impresso no ensino originou-se no inicio do século XIX, então 

veio a produção do texto impresso, resumos e apostilas. Neste período, as apostilas eram produzidas de maneira 

manuscrita pelos professores e posteriormente impressa para garantir uma maior "longevidade". Sendo que o 

processo de fabricação do material didático incluía a junção de vários textos de autores diferentes. Pelo fato dos 

professores pesquisarem vários autores para fazer compilações, iniciou-se o "processo de criação e invenção de 

saberes e práticas escolares" e desde então, uma nova pedagogia foi aderida ao ensino (BEVILAQUA, 2015) 

Nesse contexto, Philippe Perrenoud afirma que é necessário que o educador invista na construção de novas práticas e 

dispositivos alternativos de ensino. Segundo o autor trata-se de "um trabalho intenso de cooperação e de inovação, 

ou seja, uma ruptura, Como individualismo e a rotina". (PERRENOUD,1996). 

Segundo Richardson (1999), a pesquisa para elaboração de material didático é um processo que consiste em 

desenvolver e validar produtos educacionais. Relativamente nova, esta metodologia de trabalho aparece como uma 

das mais promissoras estratégias já utilizadas, particularmente, no campo educacional. 

Mota (2015) identifica os seguintes passos para o desenvolvimento de materiais didáticos: 

determinar os objetivos do processo de ensino aprendizagem por meio do material didático. Nos objetivos iniciais e 

importante ter em mente qual o público-alvo e como este público pode ser auxiliado no processo de ensino 

aprendizagem. 

pesquisar e filtrar os materiais instrucionais já existentes para ter uma base do que e comum e o que forma os 

materiais já existem foram trabalhados. Desta forma, uma nova proposta de material pode ser melhorada em 

rnmrinrnriin 	 ‘a; 
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avaliar o aluno de modo a criar um perfil do conhechnento já eXistente. Para que o material em questào n(10 seja 

maçante descrevendo detalhes desnecessários ao aluno tornando o conteúdo pouco relevante. 

Produzir material adequado a os necessidades do aluno. O professor precisa estar constantemente analisando os 

dificuldades e necessidades dos alunos para que possa contribuir mais e melhor fornecendo exatamente com o que o 

aluno necessita. 

identificar como será o acesso ao conteúdo didático. E tomo este conteúdo ira se desdobrar de modo coerente. 

ao fornecer o novo material didático, e interessante acompanhar o progresso dos alunos e a partir desta premissa 

renovar e atualizar o conteúdo. 

outro ponto importantee a avaliação do processo de aprendizagem. Para verificar se o material está cumprindo 

com os objetivos para os quais foram criados. A partir disso podem ser gerados relatórios para termos uma visão 

quantitativa do conhecimento. (LUCENA, et ai. 1999). 

A interdisciplinaridade do uso do Estatística em diferentes contextos nos motiva a criar materiais didáticos específicos 

a essas diferentes áreas, como estamos propondo neste projeto, já que nosso público-alvo é bastante diverso e. por 

isso mesmo, tem necessidades especincas diferentes. 

''.?sse sentido, a didática pode utilizar recursos auditivos e/ou visuais com o objetivo na aprendizagem. A otimização 

do uso de equipamentos colabora com o processo informativo além de tornar as aulas mais atrativas e prazerosas 

para os alunos. Segundo Freitas (2007, p.21), "Também conhecidos como "recursos" ou "tecnologias educacionais", os 

materiais e equipamentos didáticos são todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento de ensino, visando à 

estimulação do aluno e à sua aproximação do conteúdo". 

Esses materiais 'podem ser de diversas origens como exposições, gráficos, livros, objetos, quadros, filmes, softwares, 

computador e vários outros. Na tentativa de fazer o aluno absorver as informações o professor deve buscar ir além do 

quadro e da aula expositiva. 

Para se construir materiais didáticos de qualidade, Mantovani, Viana e Leite (2006) dizem ser necessário a 

participação de um grande grupo de pesquisadores e recursos financeiros suficientes para manter o programa no qual 

se incluem a elaboração de livro-texto e material audio-visual durante o tempo requerido. 

1 
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2.7 Detalhar iodas as atividades que scan desenvoMdas ao longo do projeto e quem sáo os responsáveis paia que elas ocorram 

Professores: acompanhamento nas etapas de pesquisa e elaboração do material didático, assim como auxiliar na 

orientação dos bolsistas em cada etapa do projeto. 

Bolsistas: Os bolsistas envolvidos neste projeto, com o apoio dos professores orientadores, serão responsáveis pela 

pesquisa sobre o material solicitado, relação de recursos necessários, projeto e desenvolvimento do material. O 

'sista deverá também desenvolver um questionário avaliativo sobre cada material. O material desenvolvido, depois 

de testado, deverá ser aperfeiçoado pelo bolsista. 

Reuniões mensais com toda a equipe para acompanhamento e discussão das atividades. Nestas reuniões serão 

discutidos todos os processos envolvidos na produção dos materiais, como a pesquisa bibliográfica do assunto e das 

metodologias, algumas atividades que podem ser propostas para o material, teste das atividades, análise destes 

testes e adequação do material. A escolha, elaboração e divulgação dos materiais produzidos será feita, sempre que 

possiVel, com a participação de todos nestas reuniões mensais. 
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2.8 Resultadas esperados 

Produção de material didático-pedagógico orientados a diferentes áreas do conhecimento. 

O material produzido ficará a disposição no Laboratório de Ensino do Departamento de Estatística. O 

Laboratório de Ensino manterá em sua página na intemet a relação do material didático desenvolvido que 

poderá ser disponibilizada para a comunidade. 

Divulgação dos resultados obtidos através de artigos, participação em congressos, mostras científicas e 

outros.  
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2.10 Avaliação 

Como forma de avaliação, pretendemos utilizar todo o ferramenta, estatístico disponível para a comparação de 

eficácia da nova estratégia empregada com relação a que atualmente utilizamos. Além disso, reiteramos o 

compromisso de, mensalmente, discutir o andamento das propostas elaboradas e sua receptividade junto aos alunos, 

a fim de que o processo de ensino-aprendizagem seja avaliado e os materiais didáticos sejam adaptados as 

especificidades de cada grupo. Espera-se com isso trazer dinamismo quanto a elaboração dos recursos-didáticos. 
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X X X 
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tetaly Adriana Jiméner Monroy 

Professora Adjunta Departamento de EstatikticaleCE 

Carga horária: 4 horas semanais 

Sem redução de carga horária devida ao Projeto. 
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tina* 15;110-44bSta 	
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ssandro José Queiroz Sarnaglia 

Professor Adjunto Departamento de Estatfstica/CCE 

Carga horária: 2 horas semanais 

Sem redução de carga horária devido ao Projeto. 

, Bartolomeu Zamprogno 

i  Professor Adjunto Departamento de Estatistica/CCE 

Carga horária: 2 horas semanais 

Sem redução de carga horária devida ao Projeto. 

Fabio Alexander Fajardo Motinares 

. .fessor Adjunto Departamento de Estatfstica/CCE 

Carga horária: 2 horas semanais 

Sem redução de carga horária devida ao Projeto. 

Luciana Graziela de Godoi 

Professora Adjunta Departamento de Estatfstka/CCE 

Carga horária: 2 horas semanais 

Sem redução de carga horária devida do Projeto. 

Mauro César Martins Campos 

Professor Adjunto Departamento de Estatfstica/CCE 

Carga horária: 2 horas semanais 

_ Sem redução de carga horária devida ao Projeto. 
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Não há participação de funcionários. 
32 Observações' 

#1,4:rest ,i 
Nátaly A. Jiménb Mon 

Coordenador 
Data: 20,121204 
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Material reprogrcifico 
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para uso dos monitores.  
Subtreat 

3.4 Material permanente PiSiel e orçar) 

.m material permanente  
ovaaxat 

33 Serviço de ten:eiros ffesWir e arpar/ 

Sem serviços de terceiros  
Stenatat 

.16 Total geral: 

NAtaly 
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AtIT A iy 	Jitifikia 
 	A. Jiménez'Monro 

Coordenador 

iy Data: 20/12/2018 
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Ata ou Resolução n°: Devido à relevância da proposta 

para o Departamento de Estatística, a chefia aprovou ad- 

réferendum 	para 	o 	respectivo 	encaminhamento 	à 

PROGRAD. 	, 

Data: 18/12/2018 ‘r , 

À 
.4.1)  

Fab . /1~ - 	. ardo Manares 
Chefe do Departamento 

SIAPE: 2871601 

3.9 Parecer final 



ÁLLULAIP 
	 abio Ale 	ajardo Molinares, 

parlamento de Estatística - UFESe  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Ciências Exatas 

Departamento de Estatística 

Vitória, 18 de dezembro de 2018 

Declaração 

Declaro para os devidos fins que estou ciente da importância da 
continuação do projeto de ensino intitulado "Elaboração de Material Didático 
para o Ensino da Estatística na UFES", confiante de que o desenvolvimento do 
mesmo contribuirá na redução significativa das taxas de evasão e retenção nas 
disciplinas dos cursos envolvidos. Por este motivo encaminho o documento com 
aprovação ad referendum e fico a disposição para esclarecimentos adicionais. 

Coloco-me à sua disposição para prestar todos os esclarecimentos que se 
façam necessários. 

Atenciosamente, 

Gainpus Universitádo Maar de Queiroz Araújo - Av. Fez:latido Peruai , $14, Goiabeiras, Vitória — ESf 29075-910 f 
(27) 4009-2481 — (fax) 4009-2825 - 1www.estatistica.utes.br  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

COLEGIADO DO CURSO DE ESTATÍSTICA 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO VIRTUAL 2018 DO C9ÇGIAD0_1)0 CURSO DE 
ESTATÍSTICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA ENTRE 13 a 14/12/2018. Durante os dias de 13 e 
14 de dezembro de 2018, foi realizada a V Reunião Virtual do Colegiado do Curso de 
Estatística (COLEST) do Centro de Ciências Exatas — UFES, com as participações de 
Bartolomeu Zamprogno (Coordenador), Alessandro José Queiroz Sarn, Domingos Sávio 
Valério Silva e Nátaly Adriana Jiménez Monroy. Havendo número legal de membros, O 
Senhor Coordenador declarou aberta a sessão. 

Ponto 3: Continuação do projeto de ensino no ano de 2019. Resultado da votação: 
aprovada a unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador agradeceu aos membros e declarou 
encerrada a sessão, e eu, Edcarlos Ferreira Barbosa, na qualidade de assistente em 
administração, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos 
membros presentes. Vitória/ES, 14 de dezembro de 2018. 

vcxt-vc  
Edcarlos P,ptreira Barbosa 

Secretário Administrativo - COLMAI/15E 

Man. UFES: 93157/ SlAPE: 1318179 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

COLMADO DO CURSO DE ESTATÍSTICA 
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO VIRTUAL 2018 DO COLEGIADO DO CURSO DE 
ESTATÍSTICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPIRITO SANTO, REALIZADA ENTRE 13 a 14/12/2018. Durante os dias de 13 e 
14 de dezembro de 2018, foi realizada a 1° Reunião Virtual do Colegiado do Curso de 
Estatlstica (COLEST) do Centro de Ciências Exatas — UFES, com as participações de 
Bartolomeu Zamprogno (Coordenador), Alessandro José Queiroz Sam, Domingos Sávio 
Valério Silva e Nátaly Adriana Jiménez Monroy. Havendo número legal de membros, o 
Senhor Coordenador declarou aberta a sessão. 

Ponto 2: Análise e prova ão do relatório final do projeto de ensino" laboração de 
Material Didático p ra o Ensino da Estatística na • 	- 	•  ; ; - . 018-50)". Este 
projeto foi aprovado no inicio do ano e todas as atividades constam no relatório enviado 
aos membros do Colegiado. Resultado da votação: aprovado a unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Coordenador agradeceu aos membros e declarou 
encerrada a sessão, e eu, Edcarlos Ferreira Barbosa, na qualidade de assistente em 
administração, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos 
membros presentes. Vitória/ES, 14 de dezembro de 2018. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Departamento de Apoio Acadêmico 

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: Cláudia Patrocínio Pedroza Canal 

Projeto: Elaboração de material didático para o ensino da Estatística na UFES 

Pendências em Projetos anteriores ( X ) NAO - Continuar a análise 
( 	) SIM — Indeferido 

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

A Proposta de Projeto possui os documentos 
necessários estabelecidos no item 3 •deste 
edital? 

( X ) SIM - Continuar a análise 
( 	) NÃO — Indeferido 

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 graduaçã-o 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 a envolver estudantes de diferentes cursos de 
graduação. 06 

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

Adequação do Projeto aos objetivos propostos pelo Edital 06 

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 03 

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

Relevância apresentada no aprimoramento do Ensino-aprendizagem 
05 

Resultados esperados são bem descritos e são alcançáveis 04 

As formas de avaliação do projeto são claras e eficientes 03 

Prioridades e Critérios avaliativos quanto a apresentação do Plano de Trabalho do 
Bolsista • 

Peso-  30 

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

06 

Av. Fernando Ferrari, 514— Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo 29075-910 Vitória ES — Brasil 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

Departamento de Apoio Acadêmico 

O Projeto apresenta com detalhamento a descrição das atividades do(s) bolsista(s) 07 

O plano de trabalho apresenta articulação consistente com o Projeto de Ensino 07 
O plano de trabalho demonstra a forma de organização e de acompanhamento dos 
trabalhos do(s) bolsista(s) 

04 

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

01 

Observações: 94 pontos — Aprovado. 

st ”" 

Pada,  

Cláudia Patrocínio Pedroza Canal 

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

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


